










নার আইন 
অর্থাৎ 

বঙ্গদেশের প্রজান্বত্ব “বিষয়ক 

5৮৮৫. লালের ৮ আইন। 

্রীইক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ ঠ ১ 

“এটি ৭৮৫ 

কলিকাতা । 

শ্্ীবিহারীলালি সরকার কর্তৃক " 
বন্গবাসী ক্রীম-প্রেসে মুদি এবং 

)১ রুকলুটোলা, বঙ্গ বাদী? কার্ধযা্র হুইতে '্্াকাশিত । 
সন ১২৯ফসাল 

8০ আটনানা সা । 





অর্থাৎ 

বঙ্গদেশের প্রজাম্বতব বিষয়ক 

১৮৮৫ সালের ৮ আইন 

বীইন্দ্রনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 

সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেভ। 

কলিকাতা । 

জ্ীবিহারীলাল সংস্কার কর্তৃক 

বঙ্গবাসী হীম-প্রেষে হুজি এবং 

৩৪1১ নং কলুটে লা, বন্ছবাসী কাটায় হইতে এনাশিত/ 





চা 

খাঞ্জামার আইন জানা! প্রা সকলেরই দরকার, কিন্ত” রষ্টনার 

দোষে আইনের মর্ম বোধ করা দুক্ঘর। অনায়াসে যাহাতে আইনের 
মর্বোধ হইতে পারে, তজ্জন্ত আমার এই চেষ্টা । 

মূল আইন বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে । যে ধারাগুলি দূর্বেবোধ, 
প্রত্যেক ধারার নীচে সোজা চলিত কথায় তাহার ব্যাখ্যা দিয্াছি। 
যেখানে ছুই একটা বাক্য বুঝাইয়া দিলেই মর্মগ্রহই হইতে পারে, 
সেখানে মূল আইনের ধারার ভিতরেই তাহার ব্যাখ্য। দিয়াছি। মূলে 

শব্দের দোষ, এবং বাক্য বিস্তাসের দৌষও কচিৎ সংশোধিত হইরাছে, 
ফলতঃ তাহাতে মূলপাঠের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। 

ধারার নীচে কিম্বা ধারার ভিতরে আমি বে ব্যাখ্যা বা টাকা দিয়াছি, 
হা] ] এই রূপ চিহ্বের মধ্যে আছে। 

প্রজার দাখিলার ফারমূ বুঝিতে অনেকেরই গোল হইয়াছে । ও 
ফারম্ যেমন করিয়! পুরণ করিতে হইবে এবং যেখানে যাহ লিখিতে 

টইবে তাহাও দেখাইর। দিয়াছি। আমার উপদেশ ফারমের ভিতর 

[) এইরূপ চিহ্ছের মধ্যে দেওয়া আছে। 
আমি যে সকল ব্যাখ্যা ও টাকা দিয়াছি, তাহা ছাড়া! আর কিছু 

যদি দেওয়া আবশ্যক হয়, এবং ক্রমে ষে সকল নজীর হইবে, তাহা 

দিলে যদ্দি ভাল হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক কেহ আমাকে জানা- 
ল আমি কৃতার্থ হইব, এবং ভবিষ্যতে তাহা সংযোগ করিরা দিব। 

ইতি। 

বন্ধমান ৰ শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্মা | 
পা, ১২১২ সাল। ] ইরা 





ধার! । 

১| 

| 

১৮৮৫ মালের ৮ আইন! 
নির্ঘণ্ট । 

১ অধ্যায়। 

উপক্রমণিকা। ২৯৮ ১৯১১.» 
সিট 0 

সা 

সংক্ষেপ নাম। 

যে সময়াবধি প্রচলিত হইবে। 

যে যে স্থানে প্রচলিত হইবে । 
যে যে আইন রহিত হইবে, তাহার কথা। 

৩। অর্থ করণের কথা । 

৪ । 

৫ | 

৬। 

মটর 

২ অধ্যায়। 
প্রজাদের শ্রেণীবিষয়ক বিধি 1 

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা । 

"মধ্যন্বত্বাধিকারী” ও প্রায়ত" শব্দের অর্থ। 

৩ অধ্যায়। 

মধ্যগত্বাধিকারাদের সন্ধন্ধীয়.্বিধি। 
থাজান! বৃদ্ধির কথা৷ 

চিরস্থীযী বন্দোবস্তের জযয়াবাধি যে মধাস্থত হোগ হই. 

আসিতেছে কোন কোন স্থলে মাত্র তা খাজান! 

বৃদ্ধি হইতে পারিবাৰ ক” । 



চা 

৩ | 

ধারা, 
৭1. মধ্যনবস্থের খাজাকটুরদ্ধির জীযার কথ! । 
1” জানা কর সৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথ! । 

ধান একবার বন্ধিত হইলে পনের বৎসর পরিবর্তিত, হইতে 
.. নাগারিষার কথা।, 

মধ্যব্বত্ের অন্ান্ত অনুষঙ্গের কথা। 

১০। কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ্র করিতে না! পারিবার খা । 
১। কায়েমি মধ্যস্বত্ের হস্তাস্তর ও উত্তরাধিকারের কথা। ৃ 

১২1 ইচ্ছাপূর্বক কায়েমি মধ্যব্বত্ব হস্তাস্তর করিবার কথা। 
৯৩। খাজ্/না ডিক্রী ছাড়া অগ্য ডিক্রীজারীত্রমে নীলাম দ্বারা কায়েমি 

| মধ্যন্গত্বের হস্তাস্তর হইবার কথ]। 
১৪। খাজানার ডিক্রীজারীদ্রমে রীলাম দ্বার! কায়েমি মধ্যতত্বের 

ইস্তাস্তর হইবার কথ! 
১৫। কায়েমি মধ্যস্বত্থের উত্তরাধিকারের কথা৷ 

১৬। উত্তরাধিকারের নোঙক্স না দেওনা গেলে খাজানা আদায় 

করিতে ন1 পারিবান্ব কথা । 

৭" কায়েমি মধ্যস্বত্বের অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিক।রের কথ|। 

৪ অধ্যায়? 

মৌকররী হারে যে রায়তের] ভূমি ভোগ করে তাহাদের সন্বন্বীয় বিষি। 

১৮1 মোকররী হারে ভূমি ভোগ করিবার অনুষঙ্গের কথা । 

৫ অধ্যায়। 

দখলীত্ত বিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি। 

সাধারণ । 

৯৯) বর্ত্ান দখলীন্বত্ব চলিত থাকিধাঁর কথ! । 

২%। ্থিতিবান্ রাত শখের অর্থ। | 
২১। স্িতিযান্ রা়তদের দখল নত প্রাপ্ত হইবার কথা । 



ধারা! 

২২। ভুম্যধিকারী দধলীদবত প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা: 
দখলীদ্বত্বের স্নুধঙ্গের কথা । 

২৩। ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে রায়তদের স্বত্বের কথা। 
২৪। রায়তের খাজান। দিবার দায়ের কথা। 

২৫। বিশেষ হেতু বিন! উচ্ছেদ না হইতে পারিবার কথা । . 
২৬| মৃত্যু হইলে দখলীস্বত্ব বর্তিবার কথা। 

ধাজানাবদ্ধির কথ] । 

২৭ |" উপযুক্ত ও স্যাধ্য খাজান! বিষয়ক্ক অনুম।নের কথা ।* 

২৮। নগদান খাজানাবৃদ্ধি বিষষে নিয়মের ক্লথা। 

২৯। চুক্তিক্রমে খাজীনাবৃদ্ধি করিবার কথ । 

৩৮। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানাবৃদ্ধি করিবার কথ! । 

৩১। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানাবৃদ্ধি সন্বন্ীত্ব বিধি । 

৩২। দরবৃদ্ধি হেতু ধরিয়। খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি । 
৩৩। তূম্যধিকারীর উতৎ্কর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানাবৃদ্ধি বুষয়ক 

বিধি 

৩৪ ভ্রোতের গতিজনিত উত্পা্দিকা শা্তবৃদ্ধি হেতৃ*্ধরিয়। খাজানা- . 

রূদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি। 

৩৫। মোকদদমাক্রমে খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও স্তাষ্যরূপ হইবার কথা। 
৩৬। ক্রমে ক্রমে খাজানাবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা । 

৩৭। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মৌকদাম! উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ 

করিবার কথা । 

খাজানা কমাইবার কথা । 

৩৮। খাজান! কমাইবাঁর কথ|। 

দরের তালিকার কখা। 

৩৯। প্রধান উৎপাদয খাদ্য শস্তের দরের তালিকার কথা । 
খাঁজান! সগৃদুনি করিবরি কথা। 

8৯ আস্তরূপে দেয় খাজান। নগদান করিবার গা! | 



ধারা। 

৪১৯1 

৩২. 

৪1. 

৪৪ | 

৪৫ 

৪৬1 

৪8৮ । 

৪৯। 

8 

হ১ 1 

1. 

৬ অধ্যায়। 

দখলীস্বতুশূন্ট রার়ুতদের সন্থ্ধীয় বিধি। 

এই ঘধ্যায় খার্টিষার কথা । 
দখলীদ্বত্বশৃন্ত রাতের প্রথমন্থলীয় খাঁজানার কথী। 
খাজীনাবৃদ্ধির নিয়মের কথা৷ 
বে যেহেতু ধরিয়া কোন দখলাখত্শূন্য রাতকে উচ্ছেদ কর! 

যাইতে পারে তাহার কথ । 
পান্টীর মিয়াদ অতীত ভুইকার হেতু ধরিফা উচ্ছেদ করিধার 

নিয়মের কথা । 

খাজানাবৃদ্ধি দিতে অঞ্পীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ 

করিবার নিয়মের কথা । 

“দখল দেওয়" শকের অর্থ । 

৭ অধ্যায় । 

কোর্ফা রার়তদের সস্থন্ধীয় বিধি। 
কোর্ষা রায়তের স্থানে ষে খাজানা আদার করিতে পারা যাইবে, 
তাহার সীমার কথা। | 

কৌ রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিধার নিয়মের কথা (* 

৮ অধ্যায় । 

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান। 

ধাজানীর পরিমাণ সন্দ্ধ বিধি ও অনুমান | 

খাজান! মোকরবী খাকিষার' বদ্ধ বিধি ও অনুমানের কথা । 

খাজানার পরিমাণ ও ধোতভোগ্ের নিয়ম সন্ধে অনুমানের 

'ব। তুর পরিমাণ গিবর্তন হইলে খাজানার পরি 
নরনের কথ!) 



ধারা। 

৫1 

৫৩ | 

৫6৪ | 

৫11 

৫৬ | 

€%। 

৫৮1 

৫১1 

২5১ । 

৬২ । 

৬৩ । 

৬৩৭ | 

৬৩ । 

৭ | 
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ভমির পরিমাণ পবিবর্ধন হইলে খাহানাৰ পরিবর্তনের কথা ॥ 

গাজানা দিবার কথা । 

থাজানাব কিস্তিব কথা । 

খাজান! দিবার সময ও শ্থানেব কথা৷ 

টিকা যেন্কাপে জমা দিতে হইবে, তাহাব কথা । 

দাখিলা ও হিসাবের কথা । 

ভম্যধিকাবীকে টাকা দিলে প্রজাব দাখিল! পাইবার কষত্বেব কথা। , 

বসবে শেষে প্রন্গাব ফারখণ্ভী বা ভিসাবেক বিববণপত্র 

পাইবাব অধিকাবেব কথা। 

দাখিলা ও হিসাবের বিববণপন্র না দিলে এবং মুডি না রাখিলে 

দণ্ডের ও জবিমানাব কথা । 

দাখিলাব ও ভিসানবদ পাঠ স্বানীষ গবর্ণমাটব প্রন্বত কবাইবার 
কথা । 

বেবী কৰা ভমাবিকাবী, কাধ্াধাক্ষ বা বন্ধকণন্ীতা দাখিলা 

দিল্ল তাকান ফলেন কথ । 

পাজানা অঙ্কমানত কক্বান কথা ' 

আদাশতে খাঙানা আমানত কপিবা'ব দবখাস্তব কথা। 

যেখাজানা আমান কনা যায আদালত তাহার বসীদ দিলে এ 
' বীদ উপঘুন্দ গ্গাবখতী বলি] গণা হইবাৰ কথা । 

আমানত পাইবাব নোটিনসব কপ । 

আমানতী টাকা দ্িবাব বা ঘিবাইযা দিবাব কথ] । 

বারী খাক্তানাব কখা। 

কায়েমি মাজত, মোকররী ভাবেব যোত বা দখলীস্বত প্রাপ্ত 

যোত হইলে, বাবী খাঁজানাব নিমিত্ত নীলাম হইতে পারিবার 
কথা । 

ঘঅন্তান্ত শ্বলে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার কথা। 

বাকী খাঞজানার হুদেব কথা । 
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৮ | ফুক্সিপিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিস্বা অন্তায়- 
রূপে প্রতিবাদীর নামে খাজানার মোকদ্দমা করা: গেলে 
ক্ষতিপূরণের আজ্ঞ1 করিবার ক্ষষতার কথা৷ 

'ফষলী বা ভাগলী খাজানার কথা । 

*১। ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত 'আজ্ঞার কথা । 

৭*1 কর্মচারী নিযুক্ত কর! গেলে, কার্ধ্যপ্রণালীর কথা । 
৭১। ফসলের দখল জন্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা। 

” ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে কিন্বা মধ্যস্বত্ব বা যোত হস্তাত্তর 
কর] গেলে পর খালানা আদায়ের কথা । 

৭২1 হস্তাস্তরের নোটিস না পাইয়! পুর্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা 
দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারীর স্বার্থগৃহীতার নিকট প্রজার 
দ্বায়ী না হইবার কখ]। 

শশ। দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত হস্তাস্তর হইবার পর খাজানার নিমিত্ত 

দায়ের কথ! । 

৫ ক্মাইনবিরুদ্ধ আবওয়াব প্রভৃতির কখা। 

৭৪। আবওয়ানগ প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা । 

৭৫। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাক] প্রীজার স্কানে ভূম্যধিকারী 
অগ্ঠায় করিয়! লইলে দণ্ডের কখ!। 

হিস করস্কজক ইজি লস রাজ 

৯ অধ্যায় । 

* ভূমার্ধিকারী ও প্রজাবিষয়ক বিবিধ বিধান । 

উৎকর্ষ সাধনের কথা ।. 

৭] স্উতৎকর্ষ সান” শব্ের অর্থ। 

৭%1 মোকররী হারের ও .দখলীন্বত্বপ্রাপ্ত যোত সম্বন্ধে উত্কর্ষসাধন 
করিবার স্থত্বের কথা! 

৭৮। উৎকর্থসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের 

বিবাধনিষ্পত্তি করিবার কথা । 
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দ৯। জখলীবত্বশূন্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষমাধন করিঘার ্বতরকথা টি 

৮*। ভূম্যধিকারীর উংকর্ষসাধন রেঙজিষ্টরী করিবার কথ] । 

৮১। 'উৎকর্ষসাধনসম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা । 

৮২। রীয়তকে উৎকর্ধসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হুত্বার কথা । 

৮৩। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 'নির্ণয় করিতে হইবে, 
তাহার কথ! । 

ইমারত করিবার ও অন্ত কার্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা । 
৮৪ । ইমারত করিবার ও অন্ত কার্চের নিমিত্ত ভূমিগ্রহণ করিবার 

কথা! । 

কোর্ধী বিলি করিবার কথা । 

৮৫। কোর্ফা বিলির নিয়মের কথা । 

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা । 

৮৬ । ইস্তফা! করিবার কথা! 

৮৭। পরিত্যাগের কথা! । 

প্রজান্বত্ব বিভাগের কথা । 

৮৮। ভুম্াপিকাঁরীর সম্মতিষর্বনা প্রজান্বত্বের বিভাগ ভূম্যধিকারীর 
সম্বন্ধে সিদ্ধ না হইবার কথ]। 

উচ্ছেদের কথা৷ 
৮৯। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা 

ভূমি মাপ করিবার কথা । 

৯০। ডুম্যধিকারীর ভূমি মাপিবার ত্র কথা । 

৯১। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীম! দেখাইয়া দিবে আদালতের এরূপ 

আজ্ঞা করিতে পারিবার কথ! । 

১২। মাপের নিরমের কথা |. 

৯৩। কেন সহাধিকারিগণ একজন স্মধারণ কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করি- 

. বেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত ভাহাদের উপর . 
আপ্রেশ করিতে পারিবার কখ]। 
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৯৪। ক্লীরণ দর্শান না গেলে এক জন কার্যযাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ 

তাহাদিগক্ষে সাজ্ঞা দিতে পারিবাৰ কথা । 
৯৫। আঁজ্ঞা পালিত না হইলে কার্দ্যা্ « নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার 

| কথা। 
৯৬। পুর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্যকরণার্থ কোল 

ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথ" ' 

৯৭ | কোর্ট অব ওয়ার্উস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব্ 

ওয়ার্ডসের কার্যাধ্যক্ষতা সমন্গে “চিবার কথা । 
৯৮। কার্ধাধাক্ষের প্রতি যে যে বিধান বর্তিবে ৩ _. কথা! 
৯৯। সহ্গাধিকারিগশকে কার্যাধাক্ষ তাভ'র শ্রত্যর্পণ করিবার গ্ষম- 

তার কথ।। 

১০০। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথ। । 

৪ টিজার 

৯০ অধ্যায় | 

শত্েরকলখন ও গাঁজানার বন্দোবস্ত করিব বিধি | 

১০১। জরীপ করিবার ও সত্বের লিখন প্রশ্ীত করিবাব আজ্ছ। দিতে 

পারিবার কথা 

১*২। যেষেবিক্শষ কথা লিপিবন্ধ করিত হইবে, তাহার কথা। 

১০৩ ভুঙ্গামীর বা মধ্যন্বত্বাধিকারার প্রার্শনামতে রাজস্ব কর্মচারীর 
বিশেষ কথ! লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা । 

১০৪ | খাজকল! পিপ্িবদ্ধ বা ধার্য করিবার সম্বন্ধে কার্ধাপ্রনালীর 

কথা। 

১০৫ লিখন প্রকাশ করিবার কথা । 

১০৬ | লিখনের লেখা সন্দদ্ধে বিবাদ হইলে কার্দ্যপ্রণালীর কথা । 

১০৭| ব্লাজন্ব কর্মচারীর যে কারধ্যপ্রণালী অবশশন্বন করিতে হইবে, 
তাহার কথ! । 

৯১৮। বাজন্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীঙলের কথ! । 
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১০৯] লিখনের যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাঞ্চে) ডাহা] তনুমানিসিকধ 
প্রমাণ বলয় গ্রাহ হইবার কথা । | 

১১০ | ঘে সময়ে খাজান। ধাধ্য করণ ফলবৎ হইবে তাহার কথা। 
১৯১ লিখন প্রস্তত করণ কালে দেওয়ানী আদালতে ভানুষ্ঠানিক 

কার্য বন্ধ থাকিবার কথা। 

১১২। বিশেষ স্থলে বিশেষ বনোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথ। । 
১১৩ । ধাধ্য করা খাজানা বত কাল অপরিবর্তিত থাকিবে, তাহার কথা । 
১১৪। এই অধ্যান্ধমত কার্ধ্যানুষ্ঠামে ষে খরচ পড়ে, তাহর কথ! * 
১১৫। লিখন গুস্তত হইয়া থাকিলে, স্ব ঈরী খজ)লা জ্বী অনু 

মান না খাটিবার কথা । 

৮১ অধ্যায় । 

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি। 

১১৬। খামীর জী সতরক্ষণের কথা। 

১১৭ | তূষ্বামীর নিজ অন্গী জরীপ ও লিপি করিবার আজ্ঞা 1 তৈ 

স্থানীয় গবণদেন্টের ক্ষমতার কথা । 

১১৮। ভূস্বামী বা গ্রজার প্রাথনামতে নিজ জমর কথা লাপ ₹ 

করিতে রাজ€ কম্মচারীর ক্ষমতার কথা। 

১১৯1 জজমীলিপিবন্ধ করিবার কাধ্যপ্রণালীর কথা । 

৯২০। ভুম্বামীর নিজ জমী |নণয় করিবার বাঁধন 

রর (বি হহ- সাতার 

১২ অধ্যায় । 

ক্রোক করিবার বিধি। 

১২১। যেষেস্ছলে ত্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পাঁরিবে তাহার 
কথা। 

১২৪ "যে পাঠে দরখাত্ত লিখিত হইবে, তাহার, রুথধা। 
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' রুখাস্ত পাইলে কার্যযপ্রণালীর কথা৷ 
ক্রোক কল্পিবার আজ্ঞ। জারী হইবার ফথা। 
দাবীপত্র ও হিসাধ জারী করিবার কথা । 

শন্তাদির কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্ের কথ! । 

দাবী শোধ করা ন! গেলে নীলামের ফোষণাপত্র প্রচার করিবার 

কথা। 

নীলাম হইবার স্থানের কথা । 

ক্ষেত্রস্থ শস্তাদি বিত্রুয় করিতে পারিবার কথা। 

ধে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার বথা। 
বিক্রয় স্থগিত রাখিবাঁর কথা । 

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা। 

ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া! যাইবে তাহার কথ]। 

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার 
কথ।। 

কোন কোন ব্যক্তিদের ভ্রয় করিতে না পারিবাঁর কথা। 

নীলীমের (পূর্ব্বে দাবির টাক] দেওয়া গেলে কার্ধ্যপ্রণালীর 

কথা? ্ 
পেটাও প্রজা আপন পাট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা 
খাঁজানা হইতে কাটিয়া লইতে পাঁরিবার কথ! । 
উদ্ধাতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারির স্বত্ধের মধ্যে বিরোধের 

কথা। 

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহ! ক্রোক করিবার কথা। 

স্অন্তায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদমার কথা। 
কএক স্থলে স্থানীয় গব্ণমেণ্টের ভ্রোক করিধার ক্ষমত1 দিতে 

পারিবার কথা । 

হাইকোর্টের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা। 



ধারা। 

১৪৩। 

১৪৪। 

১৪৫ । 

১৪5৬৩ । 

১৪৭ | 

১৪৮ | 

৯৪ | 

3১৫০ 

১৫১৯ । 

১৫২ । 

১৫৩ । 

১৫৩ | 

১৫৫। 

১৫৬। 

১৫৭ । 

১৫৮ | 

4 7৬০ 

১৩ অধ্যায় 

ধিচার সম্পকাঁয় কায প্রণালী বিষয়ক বিধি। 

তূম্যধিকারী ও প্রজার মোকর্দমায় বর্তাইতৈ হইলে দেওয়ানী 
মোকদ্দমার কাঁ্যপ্রথালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার 
ক্বমতার কথা । 

আইনমত আনুষ্ঠানিক কাধ্যে বিচারাধিপত্যের কথা । 

নাদ্বেব বা গোমস্তাদের শশকৃত মোক্তার হইবার কথা। 

মোকদ্দমার বিশেম রেজিই্রের কথ।। 

খাজানার ভ্রমিক মোকদ্দমার কথা । 
খাজানার মোকদ্মার কার্ধ্যপ্রণালীর 'কথা। 

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাঁক। দেন! আছে স্বীকার কর। যায়, 
তাহা! আদালতে দিবার কথা। 

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার 
কথা । 

টাকার কিরদংশ দিকার বিধানের কথ] । 

আদালতের রসীদ দ্রিবার কথ] । 

খাঁজানার মোকদ্দমায় আগীলের কথা। 

থাঁজানা বৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবং হইবে, তাহার 
কথ] । 

সম্পত্তি দণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা। 
ঘরে ববায়তদ্িগকে উচ্ছেদ কর যায়, শস্ত ও বপনার্থে প্রস্থ 

ভামি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা । 

উচ্ছেদের বিকর্সে আদালতের ন্তাষ্য খাজানা ধাধ্য করিতে 

পারিবার কথা । 

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা। 



বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত ধিক্রুয়ের রিধি। 
ধার!। রা 
৫৯ দায় জসিদ্ধকরণ সন্ধে ফ্রেতীর সাধারণ ক্ষমতার কথা! 
১৬০ সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। 
১৬১। “দায়” ও "রেজিষ্টরী কর] ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ। 
১৬২। অধ্যস্বত্ের বা যোতের লীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথ! । 
১৬৩। ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির 

করিতে হইবার কথা। 
৯৬৪ । রেজিষ্টরী কর] ও বিজ্ঞাপিত দায়সন্থলিত মধ্যদর্ বা যোত 

বিক্রয়ের 'ও তাহার ফলের কথ । 

১৬৫। জমুদয় দায় অসিদ্ করিবার ক্ষমতা সহিত মধা্খ বা] যেত 

বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা। 

১৬৬। অমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীন্গত প্রাপ্ত 
যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা । ” 

১৬৭। পুর্ব কয়েক ধারামতে দার অসি করিবার কাধ্যপ্রণালীর 

কথা। 

১৬৮। হদখলীস্বত্ব প্রাপ্ত ঘোত পূর্ধয কয়েক ধারামতে মধ্যন্গত বলিয়া 

গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা । 

৯৬৯। বিক্রযোৎপন্ন টাকা লইয়্াংযাহা করিতে হইলে) ₹ চহয়। 

বিধির কথা । র 

১৭০। খরচা সমেত ডিক্রৌর টাকা আদালতে দেওয়+ গেলে কিন! 

ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্পীকার করিলেই মধ্যত্বতব বা যোত 

ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা। 
১৭১% নীলায় নিবারপার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন 

কোন স্থলে ;উক্ত [মধ্যস্বত; বা'যোতের বন্ধবী খপ হইবার 
কথা। | 

১৭২। আবস্ন প্রজা আদালতে টাকী দিলে তাহা খাজানা হইতে 
কাটিয্রা লইতে পারিবার কথা। 



৯৩1 

১৭৪ । 

১৭৫। 
ষ্ 
১৭৬। 

১৭৭। 

১৭৮। 

১৭০ | 

১৮০ | 

১৮১ | 

১৮৭ । 

১৮৩ | 

১৮৪ 

১৮৫ | 

৯৮৬ | 

নীগায়ে ডিজীারের ভাকিতে পরিবার ও ভিজীমতধাতকের 
নাপারিযার কখা।. | ্ 

ভিত্রীমণত ধাতককর্ডুক নীলাম অস্তধা করখীর্থ প্রার্থনার কথা। . 
দান্্টিকারী কোন কোন নিষর্শনপত্র রেজিক্টরী করিবার কথা। 
তৃম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা । 
দায় স্টি করিবার ক্ষমতা! প্রসারিত না! করিবার কথা। 

১৫ অধ্যায় । 

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি। 

টুক্তিক্রমে আইন অন্তথা করিবার সন্বন্ধে নিয়মের কথা । 
কায়েমি মোকররী পাট্টার কথা। 
উঠবন্দী, চর ও দেয়াড়া জমীর কথ] । 
চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাষ্টিবার কথা। 

বাস্ত ভূমির কথ] । 

দেশাচার সংস্করণের কথা । 

১৬ অধ্যায় । 

মিয়া বা তামাদী বিষয়ক বিধি। 

৩য় তফসীল মত মোকদ্দমা আপীল, এবং ওপ্রার্থনার মিয়াদের, 

কথা। 

ভারতবরাঁয় মিয়া বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ওঁ মোকদ্মা 
প্রভৃতিতে ন1 খাটিবার কথা। 

আরবি পপি আনন 

১৭ অধ্যায়। 

অতিরিক্ত বিধি । 

দণ্ডের কথা।, 

ফলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথ!। 

তূম্যধিকারীর কর্মরকারক ও প্রত্ঠিনিধিদের কথ] । 



খারা । 

১৮৭। ভূম্যধিকরীর কর্্কীরক দ্বার কার্ধ্য করিবার কথা। 
১৮৮।  এজমালী তূম্যাধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ধকারকের 

দ্বার! কার্ধ্য করিবার কথা। 

এই আইনমত বিধির কথা। 

১৮৯। কাধ্যপ্রণালী ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিসজারীকরণ সম্ব- 

স্বীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা । 

১৯০। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কাধ্যপ্রণালীর কথা। 

যে যে জিলাধ় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে, তৎসন্বন্বীয় বিধানের 

কথা। 

১৯১। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি 

১৯২ । 

১৯৩ | 

১৯৪ | 

১৯৫ । 

৩১১ | 

তোগ হয়, ততসন্বন্ধে না খাটিবার কণ!। 
রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজান! পরিবর্তন করিতে 
পাকিবার কথা । 

গোচারণ ও বনকর প্রভৃতি স্বত্ের কথ! । 

গোচরণ ও বনকর গ্রভৃতি স্বত্ের কথা । 

ভূম্যধিকারীর অবশ্ত পালনীয় নিয়ম সংরক্ষণের কথা । 
ভূম্যবিকারীর অবন্ঠ পালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে প্রজার 
লঙ্ঘন ন! করিতে পারিবার কথ।। 

. ঝ্িশেষ আইন সংরক্ষণের কথা। 
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা। , 

আইনের অর্থকরণের কথা। 

মন্ত্রিসভাধিষ্টিত ব্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর সাহেব 
কর্তৃক অতঃপর প্রণীত আইন প্রবল মানিয়া এই আইন 
পাঠ করিতে হইবার কথ|। 

প্রথম তক্ষমীল।”-যে যে আইন রহিত হইল। 
দ্বিতীয় তফসীল ।-_দাধিলা ও ভিসাবের পাঠ। 
তৃতীয় তফসীল।--মিয়াদ বিষয়ক । 

শাযাটরিাচারনিরারটিউ » আগর রিও 



ধঙগদেশের প্রজাস্বত বিষয়ক 

১৮৮৫ সালের ৮ আইন! 

মন্ত্রিসভাধিষ্িত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল 
সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আঁইন মহিমাবর শ্রীযুক্ত 
গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৮৫ সালের ১৪ই মার্চ 
তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি 

নিমিভ এতন্্ার! প্রচারিত হইল । 
বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর সাহেবের 

শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্তান্ত ব্যবস্থা 
বিষয়ক কয়েকটা আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্ম 
আইন। 

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত, লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর সাহেবের 
শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্তান্ত ব্যবস্থা! 
বিষয়ক কয়েকটী আইন নংশোধন ও সংগ্রহ করা 

বিহিত ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান কর! গেল। 

০০ 

১ অধ্যায়। 

উপক্রমণিকা । 

১ ধারা । €১ এই আইন “রঙ্গদেশের প্রজান্বস্থ 
বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইন” 

নামে খ্যাত হইতে পার্িবে। 
অংক্ষেপ নাগ। 



| ২ ] 

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অজ্্রিমভািষ্ঠিত শ্রীযুক্ত 
গবরর্ণরজেনেরল সাছেবের অনুমতি 

ক প্র” গ্রহণপুর্বক স্থানীয় রাজকীয় 
গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ 

ঘে তারিখ ধার্ধ্য করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন 

প্রবল হইবে । অতঃপর দেই তারিখ এই আইন প্রচ- 
লিতব হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে । 

[ইংরেজা ১৮৮কদালের লা নবেম্বর মোতাৰেক সন ১২৯২ সালের 
১৭ ই কার্তিক হইতে এই আইন জারি হইয়াছে ।] 

(৩) কলিকাত। নগর ও উড়িষ্যা-ধণ্ড ছাড়! এবং 

| তফনীলে লেখ! প্রদেশ বিষয়ক 

রি প্র ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম 
তফলীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট 

তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়! বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টে- 
নেপ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে 
দেশ থাকে, সেই ঘেই দেশে এই আইন আপন বলে 
বর্তিবে ; এবং স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট মন্ত্রিসভাধিতিত শ্রীযুত 
গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপুর্ববক স্থানীয় 

রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় 
বা কোন অংশ+উন্ডিষা খণ্ডে বা তাহার কোন অ.শে 
বর্তাইতে পারিষেন। 

[দ্ছাইন্ ছ্বারি হ্ওয়াতেই সমস্ত বান্দা মুলুকে চলিত হইয়াছে 
কেষল কলিকাতা হরে, উড়িষ্যা প্রদেশে, জলপাইগুড়ি ও 

গার্জিলিং প্রণেশে, চাঁগ্রামের পাহাড় অঞলে, সীওতাল পরগণার, 
ছুটির লাগচুৰ প্রদেশে এখং জঙ্গল ও বাকি মহালে এ আইন 



চলিবে না খে (বাদ লার চা আঁচে উড়িখ্য। পিএ আইন, ও 

নারি করিতে পারিবেন 1]. 

৯ধারা। (৯ যেযে (দশে এই আইন আঁপন 
বলে বর্তে, সেই সেই দেশে ইহার 

হইযে বে আইন রাহত প্রথম তফসীলের নির্দিষ্ট আইন- 
গুরি রহিত হইল। 

২) যৎকালে এষ আইন উড়িষ্যা-খণ্ডে বা..তাহার, 

কোন অংশে বর্তান যায়, তৎকালে এ সকল আইনের, 
মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে বা অংশে প্রবল, খা্টক, 
অথবা, এই আইনের কিয়দংশ মাত্র” বর্ভান গেলে, 
তন্মধ্যে ষে যে আইন এ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, 

সেগুলি উক্ত খণ্ডে বা অংশে রহিত হইবে । 
(৩) এই আইন দ্বারা ঘষে কোন আইন রহিত করা 

যায়, কোন আইনে ব। দলীলে সেই আইনের উল্লেখ 
থাকিলে, উহা এই আইনের ব! তদ্দিষয়ক এই আইনের 
অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান কুরিয়া অর্থকরিতে হইবে । 

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন 
স্বত্ব, অধিকার, বিষয় ঘা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান ন! 
থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল 
বলিয়৷ সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনজ্জীবিত হইবে না। 

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনায়, না, পূর্বাপর কথায় 

অর্থ করণের কথা । ভাবাস্বর বোঘ না হইলে, এই 
আইনে, 

(১ প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্ট 
সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভুমির যেষে 



| 

সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই 
রেজিউরের (কোন রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে 
ভূমি লেখ। যায়, “মহাল” শব্দে নেই ভূমি বুঝাইরে। 
ইহার মধ্যে গবর্ণমেন্টের খাস মহাল ও কোন রেজি- 
রে লেখ। হয় নাই,এরূপ লাখেরাজ ভূমিও ধরা যাইবে। 

[কালেকুটরীতে খেরার কি'রাজন্ব ধার্ধ্য থাকুক কিন্ব! নাই 

থাকুক, কালেকুটরীর তৌগ্তুক্ত কি ৭ আইনের রেজেষ্টরিভূক্ত 
এক এক নম্বরে এক একটী "মালি বুঝিতে হইবে 1] 

(২ স্তাসম্বরূপ বা আপনার উপকারার্থ যে ব্যক্তি 
কোন মহালের ব| মহালের অংশের মালিক হন, 

“ভূম্বামী ব। জমিদার” শব্দে সেই ব্যক্তি বুঝাইবে। 

[“মালিক,” প্ভৃস্বামী” কিম্বা “জমীদার” বলিলে মহালের 
অধিকারীকে বুঝাইবে, ভা ষোল আনা রকমের অধিকারীই হউন, 

কি তাহা 'পেক্ষা কমই হউন ধাহার নিজশ্গ সম্পত্তি, তিনি 

মালিক, আত যিনি সেবাইত, কি ম্যানেজার কি টুষ্টী সুত্রে অধিকারী; 

তাহাকেও "াণিক' “ভূম্বামী” বা “জমীদার” বলা যায় ।] 

(৩) যেকোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অর্ধীনে 

ভূমি ভোগ করে ও তাহাকে এ ভূমির নিমিত্ত খাজন! 
দিতে দায়ী থাকে, কিন্ব!। বিশেষ চুক্তি না থাকিলে 
দিতে দায়ী থাকিত, প্রজ্ঞা” শব্দে দেই ব্যক্তিকে 
বুধাইডে | 

[খাজনা দিয়া কি খাজনার বর্দূলে অন্ত কোনও চুক্তি করিয় 
থে ব্যক্তি জমী করে, তাহাকে 'প্রজা” বলে ।] 

(৪) যে ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা 

স্থমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী* শবে সেইব্যক্তিকে 
বুঝাইবে। হাক মধ্যে গরর্ণমেপ্টকেও ধরা যাইবে । 



,ঃ ক রা ঢ 

ীক্গৎ: বে ৬ ীনে হা বাধা বে জে সি 

পশ্ানি : ালুকের: যাহা পর) স্াসন। মদ জহর কুম্য 

বিকারী! নহেন।. তেমনি কোরফ প্রজার ুমযবিক্ারী : "সারা" 

এইবপূ, সাক্ষাৎ সনধট! থাকা চাই। তবেই: ভুম্যধিক্ারী বলা যায়! 
যেখানে, গবরণবে্ট বা সরক্কার বাছাছুরের সঙ্গে এপ, সবক্ষাৎ, বন্ধ) 
সে স্থলে তিনিও “ভূম্যধিকারী 1] 

(€) প্রজা যে ভুমি ভোগ করেন, তাঁহার ব্যব- 
হার বাঁ দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যাধিকারীকে ' নগদ 

টাকা বাঁ শস্তযোগে প্রজার বাহাঁ কিন্তু আইমমতে 

দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজনা” শব্দে তাহ] 

বুঝাইবে। 
কোন টাক! প্রচলিত কোন আইনজ্রমে খাজনার 

ম্যায় আদায় কর। যাইতে পারিলে, এই আইনের 
৫৩ অবধি ৬৮ পধ্যস্ত ধারায়, ৭২ অবধি ৭৫ পর্য্যস্ত 

ধারায়, ১২ অধ্যায়ে ও তৃতীয় তফসীলে “খাজনা” 

শব্দে এ টাকাও বুঝাইবে, | 
[এই আইনের ৫৩ অবধি ৬৮ ধারা পত্্যন্ত থাজনা আদায়, 

খাজনার দাখিলা ও হিগীধ, খাজনা আমান এবং বাকী খাজনা 

সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে) এবং এই "আইনের ৭২ ধারা হইতে 
৭৫ ধারা পথ্যস্ত ভূম্যধিকারী বদল প্রভৃতি হইলে খানার দায়িত্ব 
ও বে-আইনী আবোয়াব বন্বন্ধে থে সসল নিয়ম আছে. এই 
আইনের ১২ অধ্যাত্বে ফসল আটক সম্বদ্ধে যে সকল নিয়ম আছে; 
এবং এই আইনের ৩ তঞ্ষশীলে তামাদী : সন্বন্ধে যে-সফল নিরম 
'আছে--সেই সমস্ত নিষম, পথকর প্রস্তুতি যে যে-বিষর়ের টাকা 
খাজনার মত আবায় করা সবার, তাহার প্রতি ও খাঁটিবে। অর্থাৎ 

পথকর. প্রতৃতির- টাকাও -খাজানার তুল্য পণ্য, হইরা. ই উ নিকষ: 
থাটিবে।] 



1 ৬ 

(৬) খাজনা সঙ্গগ্থে “দেওয়া, “দিসে ও 

“রন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, গঝপরণ কর1, 
"অপ করিতে” ও "অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে | 

[ষেখানে নগদান খাজন। দিতে হয়, সেই খানে “দেওয়া” ধলিতে 

হইবে, আর যেখানে নগদের বদলে ফষল দিতে হয়, সেই খানে 

"অগরণ* ঘলিতে হইবে ] 

(৭). ধ্বস" শবে  মধ্যস্বত্বাধিকারীর রব 
অধীন মধ্যন্বত্বাধিকারীর ব্যার্থ বুঝাইবে। 

| [মালিক্লের নীচে এবং রাইনতের উপরে যে সকল সত থাকে, 

ধেমন শত্তনি। দরপত্তনি, গতি, ইজার। প্রভৃতি,--সমস্তই “সধ্যন্গত্ব"। 

“মালিকের” অর্থ বলা হইয়াছে; "রাইয়তের” অর্থ ৫ ধারার 

২ প্রকরণে বলা যাইবে |] 

(৮) যে মধ্যস্বত্বের উদ্ভরাধিককার হইতে পারে 
ও অবধারিত সময়ের জন্য যাহার ভোগ হয় না, 

“্কায়েমি মধ্যস্বত্ব” শব্দে সেই মধ্যস্বত্ব বুঝাইবে | 
[বে “মা এক পুশুপৌজ্রাদিণ মে দখলের ষোশয বে মধ্যঙ্গ 

তাহাই “কারেী সধান্গতু || 

(৯) কোন র'য়ত স্বতন্গ প্রন্াস্বাত্বের বিষয়ীভূত 
যেবা যেখে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “যে।ত” শব্দে 

তাহা বুঝাইবে। 
[রাইয়তি স্বত্বের যত জমী এক জমাতুক্ত থাকে, তাহাকে একটা 

*যোত” বলা খায় |] 

(১৭) পগ্রাম” শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের 

গ্রামের মানচিত্রে" একই বহিঃ সীমার মধ্যে যে স্থান 
ধরা; ীয়, সেই স্থান বুঝাইবে, আরং এরূপ মানচিত্র ্ 

চি 
্ ডি 

ঠ না. হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সবার্থ-, 



কোন কার্িকারক যে স্থান গণ ক্ষরেন, সেই 
্থানি বুষাইবে | 

[ষরবে- -ম্কৃসার এক এক ীমাবন্দীর ভিতর যে রকৃধা থাকে, . 
“গ্রাম” বলিলে তাহারই এক একটী বুঝায়। যেখানে সরধে-নকৃসা 

হয় নাই, সেখানে সরকার বাহাদুর আইন মতে যে'সীমাবন্দী করিয়া 
দেন, তাহার অন্তর্ভ,ক্ত রকৃবাই "গ্রাম”।] 

(১১)-পকৃষি বৎসর” বলিন্কত, যেখানে বাঙ্গীলা 
সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম 

দিবসে যে বৎসর আর্ত হয়, সেই বগুসর বুঝাইবে ) 
যেখানে ফসলী ব। আমলী সন চলিত আছে, সেখানে 
আশ্বিন ম(সের প্রথম দিবসে যে বৎসর আর্ত হয়, 

সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কিকার্যার 
অন্য কোন সন চলিত থাকে. সেখানে সেই. সন 
বুঝাইবে। 

(১২) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় 
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়,. “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” 
বলিতে তাহা বুঝাইবে। 

(৯৩) “উত্তরাধিকার” শবে অকৃষ্চচরমপত্র 
ও.চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ. উইল রিনা ও উইলমত 
উর প্রকার উত্তরাধিকারইযুরুঝাঁইবে । 

|দারতাগের ব্যবস্থামতে যাহা... পাওয়া, যার, তাহা "উত্তরা কার”। 
উইলরষে : হা পাওয়া যার, তাহাও 'উ্তরাধিকার" রি 

(১৪) কোন ব্যক্তি জাপনার না, লিখিতে দা 
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পারতে কোন চিহই্ দিলে "স্বাক্ষরিভ” শব্দে “এ চিহ্ 
দেওয়া” বুঝাইযে। এই শব্দে পূর্বোক্ত ব্যক্তির 
নামের «োহরাক্কিত”ও বুঝাইবে। 

(১৫ )-পনি্দিফ” শব্দে যাজক্কীয় গেজেটে বিজ্ঞা- 
পন দিয়া সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট 

বুঝাইবে। 
(১৬) “কালেক্টর সাহেব” শবে কোন জিলা 

কালেক্টর সাহেব কিন্বা এই আইনমত কালেক্টর 

সাহেবের কোন ্ষমতানুসাঁরে কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত 

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কার্ধ্যকারক 

বুঝাইবে। 
09) এই আইনের কোন বিধনে “রাজস্ব 

কর্মচারী” শব্দ থকিলে, স্থানীয় গবণৃমেন্ট উক্ত 
বিধানত রা রাজন্ব কণ্মচারীর কোন ক্ষমতানুসারে কাধ্য 

করিবার নিচ 'ঘে কম্মচারাকে নামোল্লেখে ব। 
পৃদোপলক্ষে নিযুক্ত করেন, উক্ত*শব্দে সেই কঙ্ধ- 

চারী বুঝা [ইবে। 

(৯৮) “রেজিক্টরী করা” শব্দে দলিল. রেজষ্টরী 

করিবার যেকোন আইন তক লে প্রচলিত থাকে, 

সেই আইনমতে রেজিউরী করা বুঝাইবে । 



[৯] 

২ অধ্যায় |. 

প্রজাদের শ্রেণী; বিষ্ক:বিরি 
.& ধারা. এই. আইনের . কার্ধ্যপক্ষে নিম্বলিখিত, 

য্নক কথা । যথা) 

(১) মধ্যন্বত্বাধিকারী ;) অধীন মধ্যন্বত্বাধিকারীরা 
ইহার অন্তর্গত ; 
(২) রায়ত ; এবং 

(৩) কোর্ষ। রায়ত, অর্থাৎ*যে প্রজার! সাক্ষাৎ 
বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের নিন্ে ভূমি ভোগ করে; 
আর নিন্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর রায়ত যথা, 

(ক) যে রায়তেরা মোকররী হারে ভূমি ভোগ 
করে। যাহার! চির কালের নিমিত্ত মৌকররী খাজান! 

কিন্বা৷ চিরকালের নিমিস্ত মোকররী হারে খাজানা 
দিয়া ভূমি ভোগ করে, এ কথায় “তাহাদিগকে 

বুঝাইবে | 
(খ) দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ যে রায়ত 

দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীম্বত্ব অ[ছে। ূ 
(গ) দখলীশ্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ' 

এরূপ দখলীস্বত্ব নাই। 
[*প্রজা”তিন রকমের হয় । এক রকমকে বলে “মধ্যুত্বাধিকারী"।. 

মধ্যস্বত্বাধিকারীর পেটাও যে সকল “অধীন মধ্য্ব কাধিকারী” তাহারাও 
“মধ্যস্বত্বাধিকারী” বলিয়া গণ্য । দ্বিতীয় রকমকে' বলে “রাইয়ৎ”।, 
আর,.তৃতীয় রকমকে বলে, "কোরফাদার” বা বা. পেটা সই, 0৮ 
যাহারা রাইয়তের অধীনে ভোগ করে, তাহার! কোরফামার, আর. 
কৌরফারারের অর্থীনে ভোগ করিলেও কৌরফাদার বলে। 
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রাইন বাবার [ভন রকম। এক রকমকে বলে, “মোকনরী 

রাইং" «অর্থাৎ যাহার খাজানার কমি বেশী হইতে পারে না, 
কিনব! ঘাহণার খাজনার ক” ব্শৌ হইলেও জমির হার দিরিখের 
কমি বেশি হইতে পারে না। ছিতীয় রকমশ-ধে বাইয়তের “দখলি 
স্বত্ব" জাছে। আর তৃতীয় ধকম-_য়ে রহিয়তের "দখলী স্ব” নাই। 
দখলীত্বত্ব কি, এবং দখলী স্বত্বের ফলাফলই বা কি) তাহ! এই 
আইনের ৫ অধরায়ে লেখা আছে । দখলীস্বত্ব না থাকিলে যে 
ফলাফল হয়, তাহা ৬ অধ্যায়ে লেখ! আছে: ।| 

৫ ধারা] (১) যেব্যক্তি খাজান। আদায় করি- 

বার বা! প্রজা বসাইয়। তুমি 
চি০০+১০-৯ আবাদ করাইবার উদ্দেশে ভূমি 

তোগ করিবার স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে 

বা অন্য কোন মধ্যন্বত্বাধিকারীর স্থানে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন, “মধধ্বত্বাধিকারী” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে 

বুঝাইবে, এবং ধাহারা এরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাহা- 
দের ্বার্থগৃত উত্তরাধিকাঁরীদিগকে ও বুঝাইবে । 

(২) যেব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ 

ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, বা বেতনভোগ্গী চাঁকর দ্বারা কিন্া 

'অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাঁষ করিবার নিমিত্ত ভূমি 
ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাণ্ড হইয়াছেন, “রায়ত” শব্দে 

মুখ্যতঃ সেই*ব্যক্তিকে বুঝাইবে ; এবং যে ব্যক্তির! 
এরূপ স্বত্ব প্রাপ্ত হন, ভাঁহ।দের স্থার্থগত উত্তরাধি- 
কারীরা এ শব্দে বাঁচ্য হইবেন । 

ব্যাখ্যা 1--যদি ভূমির কোন প্রজার উহ! আবাদ 
করাইবার স্বত্ব থাকে, তলে তিনি উৎ্পস্ সংগ্রহ করি- 

বার বা গবাদি চরাসীবার নিমিত্ত উহার ব্যবহা 
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'করিলে৪ চাষ করিবার নিষিদ্ধ উহা ভোগ করিধার 
বব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়! জ্ঞান করা যাইবে । 

(৩) কোনব্যক্তি কোন ভূম্বামীর বা মধ্যসবত্বা- 
ধিকারীর অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ ন। করিলে, 
তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না । 

(8৪) কোন প্রজা মধ্যস্বস্বাধিকারী ফিরায়ত, 

ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষ- 
য়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, 

(ক) দেশাচারের প্রতি* এবং, 

(খ) যে অিপ্রায়ে প্রজান্বত্ব প্রথমে "গুহীত 

ইইয়াছিল। তথ্প্রতি। 

(৫) কোন প্রজার ভোগরুত ভূমি নিয়ামত 
মাপের ১০০ বিঘার অধিক হইলে, যাবৎ 'বুপরীত 

প্রমাণ ঈ! দেওয়া যায়, তাবৎ এ প্রজা মৃধ্যস্বত্বঃধিকারী 
বলিয়া অনুমান হইবে | 

[যে ব্যক্তি চাষী প্রজা, তাহাকে “রাইয়ৎ”; বলে। কিন্ত "চাষী 

হইলেও “কোরফাদারকে” রাইরৎ বল্লা যায় লা। .ফে বারি প্রজা 

 রিলির দ্বারা;ভোগ রুরিৰার জন্য জমী লয়, তাঙ্গাকে ““প্যসক্থারিকারী” 

ব্লে। 

কোন এক জন প্রন! “মধ্য 'ঝাধিকারী? না পবাইয়ং,। এই 

কথ। লইয়া যদি বিবোধ ্টপস্থিগ হয, তাহা হইলে! আদা 

দেখিবেন যে, যে স্থানে এই বিরোধ ঘটে, সেখানকার টে 

মতে সে প্রজাকে কি বলিয়া থাকে। এবং মলে যখন পেই 
স্থ্রি হয়, তখন চাষ করিবার মতলবে, লা কিপ্রজা বিলি ক 

মতলবে দেই ভমাক পত্তন হইয়াছিল, তাহাও আফালত দেখি? 
ফলে, প্রঞ্জার ফখলি ভুমি আপে ১০৯ বিখা অপেক্ষ 

হইলে, ৫স প্রঙ্গাফে “মধ্যন্বত্বাথিকারী” বশিয্াই ধরি" 



চস 
হই এরাপ ক্ষত বক বলিবে লেস! এ প্রজা, "মধযগাাঘি- 
কারী “নহে, এজি: “রহিত” সেকথা! শ্রবাণ করিবান্ব-তার তাঁছারই 
উপরগড়িবে 1. 

৩ অধ্যায়! 

মধ্যন্বত্বাধিকারীদে সন্বন্ধীক্র বিধি । 

খাজানা রুদ্ধির কথা। 

৬ ধারা । চিরস্থায়ট বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্য 
সিরা বন্দোবত্ের ন্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, 
ভোগ হইয়। 'আসি- নিন্ললিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে 
তেছছে,কোন কোনস্ছলে তাহার খাজান। বৃদ্ধি করা যাইতে 
মাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধ 
হইতে, পারিবার কথা। পারিবে না, অর্থাৎ, 

কে)ফে ভূম্মধিকারীর অধীনে এ তানদুক ভোগ 

কর। যায়, তিনি দেশাচার ক্রমে, কিন্ব। যে যে নিয়মের 

অধীনে & মধ্যস্বত্ব ভোগ হয়, তদনুসারে তাহার 
খাজান! বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথব! 

(খ) এ মধ্যন্বত্বাধিকারী মধ্যস্বত্থের অন্তর্গত ভূমির 

পরিমাণ হ্রাস হওয়। ভিন্ন অন্য কারণে আপনার খাজানা 

কমাইয়! লয়! দাবীকৃত বদ্দিত খাজানা দিতে দারী 
হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে এ খাজানা তোলা যাঁইতে 
পারে ।: 

[চিরস্থায়ী রন্দোবন্তের আমল হইতে যে সকল “মধ্যপ্বত্ব' আছে, 
তাহার গুম বৃদ্ধি হইবে নাীঁ। তথে, দেশাচারমততে ঘদি বৃদ্ধি করা 
চলে, তাছ! ছইঙ্গে বৃদ্ধি কর! খাইতে পারে। আর, বৃদ্ধির শর্তে 
বদ্ধি চুক্তি খাকে, তাহ] হইবেও বৃদ্ধি হইতে পারিষে। রকবা কমে 



. চর 

নাই, অথচ. জমা- অলন বলয় কিশা' আচল বালা থা আহরাপ 

কোন, কারে স্যধ্যত্যাধিক্কারী”: শি কখন: ক্রি সই. বকে, 

হুধং এক্ষণ হ্ৃদ্ধি করিলে জমায় 'ভাহা সহ হইতে পার যন 
দেখা, যায়, তাহা! হইলেও জমা বৃদ্ধি করা সাতে পার) 

শধারা। (১) যে স্থলে কোন: মধ্যস্বস্বাধিকারীর 

্ খাজান! বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, 
মধ্যদ্বত্বের খাজনা সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে 

বৃদ্ধির সীমার কথা । 

[অর্থাৎ উভয় পক্ষে যে চুক্তি থাকে তাহার -অন্যথ! 
না হয় তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া] এ খাজান। নিকটস্থ: 
তদ্রপ মধ্যন্বত্ব ধীাহারা ভোগ করেন, তাহারা দেশা-. 
চারান্ুগত যে হারে খাজান! দেন, . সেই . হার .পর্য্যস্ত 

বৃদ্ধি কর! যাইতে পারিবে । 
(২) যে. স্থলে তক্প . দেশাচারান্ুগত হবার নাই, 

সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া, আদালতণ্যাহ! উপ- 
যুক্ত ও ন্যাঁধ্য জ্ঞান কম্রেন, সেই লীম। পর্য্যস্ত খাজান! 

বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে । 

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যাধ্য হয়, ইহ! নির্ণয় করি- 
বার সময়ে আদালত মধ্য স্বস্বাধিকারীর মোট যত 

খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খ্জানা আদায় 
করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে 
তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং 
নিন্বলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন/-- 

... (ক) ফে. অবস্থায় মধ্যন্বস্থের স্থারি হয়) যথা, 'মধ্য-. 
স্বতের অন্তর্গত ভূমি কিস্থা তাহার অধিকাংশ 'অধ্য- 

বৃ 
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জ্তাঁধিকারীর কিন্ব। উদীয় স্বাগত পূ্ববাধিক্ারীদের 
দ্বার! ব। খরচে প্রথম আবাদ কর! হইয়া কি ন্; 
অধ্যন্বস্ ক্ষ্টির সময়ে কোন সেলামী বা! পণ দেওয়া, 
ছইয়াছিব কি না; এবং জমি হাসিল করাইবার নিমিত্ত 
বিশেষনূপ অল্প খাজানায় প্রথমতঃ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি কর! 
হইয়ছিল কি না; ও 

(খ) মধ্যস্বরাধিকারী ব। তনায় স্বার্থগ্ত পূর্ববা- 
দবিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষ সাপন করিয়াছেন 

কি না।। 

(৪) উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী আপন মধ্যস্বত্বের 
অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, 
অথবা এঁ ভূমির কোন অংশ খাজানাযুক্ত করিয়া বা 
উপকারার্থ সামান্য খাঁজানায় দিলে, এ অংশের নিমিত্ত 
উপযুক্ত: ও ন্যায্য খাজান! হিনাব করিয়া! পুর্বেবেক্তি 
মেট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে । 

৮ ধর! | আাদাঁলত যদি বিবেচন! করেন যে, একে- 
রারে 'খাজানা বু্ধি করিলে কষ্ট 

খাজালা ক্রমশ: র্ধি হইবে, তবে আজ্ঞ।করিতে পারি- 
করিব আক্ক। কবিতে 
পারিযাৰ ক] । বেন যে,খাঁজান। বৃদ্ধি ক্রমে জমে 

করী যাইরে, . অর্থাৎ য়ে. বাজান! 
বৃদ্ধির অনুমতি হয়, যাব, তাহার উদ্ধ-লীমায়, উপস্থিত 
দিয় না য়ায়, পাঁচ.রসারেরঃ অনধিক, রুয়েক বত্নর 

ক্থাপিয়া ক্রমে ক্রসে 'বৃসুর .বওসর..খালার বৃদ্ধি, 
ছইবে। 
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৯ বারা ৷. কোন মধ্যস্বস্াধিব্যরীর : স্বাজানা, 

খাজন! এক্রার বন্ধিত আদালত ধারা কিছ চুক্তি গে 
হইলে পনের বৎসর, দ্ধ করা গেলে, যে তারিখে, 
পরিবর্তিত হইতে না এপ বৃদ্ধি, করা বায়, আদালভ' 
পারিবার কষগ্ু। 

মেই তারিখের পর পনেরো? বহর 
মধ্যে এ খাজান। আর বৃদ্ধি করিবেন পা 

ূ মধ্য তের অন্তান্ত অনুষঙের কথা | 

: ১৭ ধারা । কোন কায়েমি ষধ্যন্বত্বাধিকারী ও তীয়, 

ভূম্যধিকারী এই, “উভয়ের মধ্যে; 
এ সপ যে চুক্তি থাকে, তাহার শর্তক্রষে 
জেনা পারিবার কথা বে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উদ্ভ-অধ্য- 

স্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ কর! যাইতে. 
পারে, তিনি দেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হোস 
ভিন্ন উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ 
করিবেন না|. 

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পর. 
চুক্তি রুরা গেলে, উক্ত নিয়ম এই আইনের বিধানের, 
সহিত সঙ্গত হওয়া চাই। 

১৯ ধারা। প্রত্যেক কায়েমি মধ্য্বস্থ এই'আইবের 

" কায়েমি মধ্যন্বতের বিধানের মি্মীধীনে, সা বর 
হস্তান্তর ও উত্তরাধ সম্প্ভি ষে প্রকারে ও ্ে পরি” 

কারের কথা মাণে হ্তাম্তর কর! ও উইল রা! 
চরমপত্র ক্রমে দল করা যাইতে পারে 'গেই- পিরিমাণে 

হ্তাস্তর করাও. উইল ধা. 'চরমপত্রাক্রমে দীন করা 

যাইতৈংপারিবে, 
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১হধান্সা। (৯. 'ডিজীজারীক্রমে নীলাম ছারা, কিন ূ 

পতনী ব। অন্য মধ্যস্বতব সংক্রান্ত: 
১৬ বরো আইন্নমত জরাসরী ' নীলায়ছ্ারা 
বরাত ৭ হস্তাস্তর না হইয়া, বিক্রয় দান বা 
বন্ধকত্রমে কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর করিতে 

হইলে, তাহা কেবল রেজিস্টরী করা নিদর্শন পত্র দ্বার! 

করা যাইতে পারিবে । 
1রেজিউরী দলীল ভিন্ন *কান্েমি মধ্যস্বত্ব' অর্থাৎ পত্তনি প্রভৃতি 

বিদ্রুপ; দান; দা! বন্ধক দেওয়া চলিবে ন11] 

/(২) দলীল র্েজিষ্টরী করিবার যে আইন যকালে 
প্রচলিত থাঁকে, সেই আইনমতে যে কোন ফী দিতে 

হয়, তদতিরিক্ত রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট 
রে পরিমিত পরওয়ানার ফী ও অতঃপর ভূম্যধি- 
ফলান্ধীর ফী বলিয়া অভিহিত নিল্নলিখিত ফী দেওয়া না 

গেঁলে, ঘে নিদর্শনপত্র ঘ্বার। বিক্রয়, দান বা বন্ধকক্রমে 

কায়েমি মধ্যস্বত্ব হস্তাম্তর করা"যাঁয় ব করিবার অভি- 

প্রায় থাকে, উক্ত কর্তৃপক্ষ সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী 
করিবেন ন| 1 
[ক রূপ দলীল রেজিষ্টরী। করিবার সময় দলীল রেজিষ্টরীর ফী 

ছাড়) .ভূম্যধিকারীর উপর পরওয়ানা জারি করিবার জন্য যে তল- 

বানা সরকার হইতে ধাধ্য হইবে, তাহ! এবং ভূম্যধিকারীর শেরে- 
তায় নাম খারিজ দাখিলের জন্য ভূম্যধিকারীর ফীও সেই সঙ্গে 
রেজিস্বী ভাঁফিশে দাখিল করিতে হইবে, দহিলে দলীল রেজিটরী 

হইবে না). ভূম্যধিকারীর কী বৈ পরিমাণে দাখিল করিতে হইবে, 
ভাঙা নিযে) ও-ছে)প্রবরণে লেখা আছে] 

ক), উক্ত মধ্যন্বত্ব সন্ন্ধে খাজানা দিতে হইলে, 
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উক্ত মধ্যপ্বত্বের বাধিক খাঁজানাপ উপর শতকরা ছুই 
টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরুপ ফী এক টাকার 
কম কিন্বা একশত টাকার অধিক হইবে না ॥ 

(খ) উক্ত মধ্যত্থ্ব সম্বন্ধে খার্জান! দিতে না হইলে 
ছুই টাক" ফী দিতে হইবে। 

[যে যধ্যত্থত্বের খাজান! ধাম্য নাই; অর্থাৎ চাকরাণ কি এ লিপ কোন 
স্বত্ব দেওয়! আছে, তাহার হস্তাস্তর কালে ভূম্যধিকারীর ক্ষী মোত্া 
ছই টাকা দিতে হইবে ] 

(৬) এরূপ কোন 1নদর্শনপত্ত্রর রেজিষ্টরী করণ 

সম্পন্ন হইলে, রেজিক্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কালেক্টর 

সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী ও নিদিষ্ট পাঠে 
হস্তাস্তর ও রেজিষ্রী করণের নোটিস পাঠাইবেন ; 
এবং কালেক্টর সাহেব নিদ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে 
এ ফী দেওয়াইবেশ ও তাহার উপর এ নোটিস" জারী 
করাইবেন | 

১৩ ধারা | 6১) কোন কায়োম মধ্যত্বত্ব ভহার 

খানার ডিগ্রী ছাড়] নিজ বাকা বাজনার ডিক্রা ডিম 

অন্ত ভিক্রীজাবীক্রমে অন্য ডিক্লশাজারীক্রমে নীলাঁম করা 

ীলাম দ্বারা কাক্ছেম গেলে, আদালত দেগুয়ানী মোক- 
মধ্যের হস্তান্তর | 

হইবার কথা । দমার কাধ্য প্রণালী বিষয়ক আই- 

নের ৩১২. ধারামতে শীলাম দৃঢ়; [অর্থাৎ সিদ্ধ! করিবার 

পূর্বের ক্রেতার প্রতি এই আদেশ. করিবেন যে, তিনি 
পূর্ব ধারার নি্িষউ ভূম্যধিকার্থীর . ফী, এবং ভূষ্যধি- 
কারীর উপর নীলামের নোটিস জারি করণার্থ'আর ধে 

ফী নিদ্দিষ্ট হয়. তাহা, জাদীলতে,দখিল-করেন। 
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(২) দীপা ঘট কর! গেলে আগালত কালেক্টর 
সাবের নিকট ভৃম্যধিকদরীর ধী ও নির্দিষ্ট গীঠে 

নীলামের নোটিস পাঠাইবেন ; এবং কালেক্টর সাহেব 
নির্ষিষ্ট প্রন্ধারে ভূম্যধিকারীকে এ ফী দেওয়াইবেন ও 
ভাহার উপয় $ নোটিস জারী করাইবেন। 

১৪ ধারা । কোন কায়েমি মধ্যম্বত্ব উর শিজ 
ধাঁজানার ডিক্রিজাবী বাকী খাজীনার ডিক্রীজারীক্রমে 

ক্রষ্ধে নীলামদ্বারা কা- নীলাম দ্বার৷ হন্তাস্তরিত হইলে, 
পক আদালত কালেক্টর সাহেবের নিব উ 

' নিদ্দিষউ পাঠে নীলামের নে।টিস 
পাঠাইবেন। 

১৫ ধার।। কায়েমি মণ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার ঘটিলে, ' 
উত্তরাধিকারী বাক্তি উন্তরাধিকা 

উদ্ধার সধযপের  রের নোটিস দিদিন্ট পাঠে কালে 
কঈর সাহেবকে দিবেন এল” কালে 

ক্র সাহেবের নিকট ভূম্যপ্রিকাঁরীর উপর নোটিস ক্গান] 
করাইবার নিদিষ্ট ফী ও ১২ ধারার নিদ্দিষ্ট ভুম্যণি- 
কারীর ফী দিবেন; আর কালেক্টর সাহেব নির্দিন্ট 
প্রকারে ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারীর ফী দেওয়াইলেন 
ও তাঁহার উপর নোটিস জারী করাইবেন। 

১৬ ধারা । যাবৎ কালেক্টর সাহেব পুর্ববধারার উল্লি 

উঞ্াধিকারেণ মো. খিত নোটিস ও ফী না পান, তাবৎ 
টিম নাদেওয়াগেলে যেব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে কোন 

৮১১ কায়েম মধ্যস্থত্থের স্বত্ববান্ হন্, 
তিনি অধ্যস্বত্বের অধিকারী স্বরূপ 



॥ ৯৯ | 

উাচার যে থাঁজন। পাঁওন| হায়। ফোকদাম।) ক্রোক | 

অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজনা আদান্স করিতে 
পারিক্ষেন.ন। | 

শনি ধা. সা রত সা 

খমদের হা ও উত্- মধ্যস্বদ্ের কোন অংশের হার 
রাধিকারের কথা, ৷ ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে খাটিবৈ। 

[মধ্যন্বত্বের ঘোল আসা হস্তাস্তর করিতে হইলে অথবা 'ষধ্য 
স্বত্বের যোল আনা উত্তরাধিকারস্থত্রে কোন ব্যক্তিত্ব "হস্ত 

হইলে ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ ধারার ব্বধান যেমন খাটিবে, ষোল 
আনা অপেক্ষা কম কোন অংশের হস্তাস্তর সন্বদ্ধেও এ সকল 

ধারার বিধান তেখনই খাটিবে। কিন্তু ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি 
যেখানে নাই, সেখানে আংশিক হস্তান্তর গ্রাহ হইবে না, ইহাই 
৮৮ ধারার বিধান।] 

৪ অধ্যায় । 

মোকরর হারে যে রাম্বতের! ভূমি ভোগ করে 
তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি। 

১৮ ধারা । চিরকালের নিমিত মোকররী খাজানা 
মোকরবী হারে ভূমি বা মোকররী হারে খাঁজানা দিয়! 

তোগ করিবার অনুষ- যত গর 
সরলা ষে রাঁয়ত ভূমি 'ভোগ ক্করে 

(ক) কোন কারেমি, মধ্যন্থত্বাধিকারীর যে মে 
বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাস্ারও আপন, 
যোতে. হস্তাস্তর. :ও-উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই দেই 
(বিধানের নিয়মা ধীন থাকিতে হইবে; এবং 



ও িনে ভাহাকে উল কর! মাহি “পারে, 'দৈ 
সেই নিম ভঈ করিরাছে, 'এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে 
তদীয় ভূয্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন. না| 

[&ই' মাইনের ৩ অধ্যায়ে মধ্যকবত্ব হভ্তাত্তর, কি-উত্তরাধিকার, 
কি উদ্দো অন্থদ্ধে থে কল বিধান.করা হইয়াছে, মোকররী রাইকসতের 
যোত : হস্তাস্তর, .উত্তরাধিকার এবং. উচ্ছেদ ফন্বন্ধেও সেই ফমত্ত 
বিধান, খাটিবে |] 

৫ অধ্যয়। 

দরধলীতবধিশিষ্ট বারতদের সম্বন্ধীয় বিধি | 

জধারণ । 

*১৯.ধার।। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের 

অব্যবহিত পূর্ধেবে আইনের বলে 
বর্তমান দখলীসত্ব [যার রি 

লিডার রব কিন্ব। দে চ্ছাত্রমে কিন্বা প্রকা 

রাস্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের 
দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই 

 ব্বায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে । 
[এই আইন 'জারির সময়ে যে সকল রাইয়তের দধলী সবত্ ছিল, 

এ আইনমতেও তাঁহাদের দধলীদত্ব হইল |] 

২০ ধার11.(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের 
কান রা সম্পূর্ণ ব৷ অধিকাংশরূপে পুর্রের 

নম নত. রি ৃ মি টিন কা গা বাপে কনা জগত 
“বার বৎসর কাল কেন গ্রাথের 



| ভোগ করিয়া পাকে, তবে ং ব্যক্তি ভু কাল, অভীত 

হইলেংপরর এগামের,্থিতিবাব্.রা্ত হইয়াছে বলিয়! 
গণ্য হইবে 

(২) কোন ব্যাক্ত কোন গ্রামে যোবৃশেষ- সাম 

ভোগ করে, ভাহা ভিন্ন ভিন্ন.সময়ে ভিন্ন ভিন্ন. হইলেও, 
এই ধারার কার্ধ্যপ্ক্ষে এব্যক্তি এ গ্রামে জযাগত ভূমি 
তভোগ.করিয়াছে বলিয়! জ্ঞান কুরা যাইবে 1... 

(৩) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির, উত্তরাধিকারী, সেই 
ব্যক্তি রায়তম্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথ- 
মোক্ত ব্যক্তি এই ধায়ার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়ত- 
স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়। গণ্য হইবে । 

(৪) কোন জমী ছুই বা ততোধিক অংশীদার 

রায়তী যোতম্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধার্যুর কাষ্্য- 
পক্ষে এ জমী এরূপ প্রত্যেক অংশীদার "রায়তস্বরূপ 
ভোগ করিয়াছে বলিয়৷ জ্ঞান হইবে। 
(৫) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রায়ত- 

স্বরূপ জমী তোগ করে, তত কাল ও তাহীর পর : এক 

বৎসর উক্ত গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত থাকিবে । 
[পাটা করিয়্াই হউক আর বিনা পাটাতেই হউক,.যদি কোন 

ব্যক্তি 'কিশ্বা তাহার ওয়ারিশ রাইক্সতি স্বত্বে কোন এক গ্রামে বার 

বৎসর ' জমী দখল করে, তাহা. হইলে সে ব্যক্তি এবং তাহার 

উত্তরঃধিকারীকে ““শ্হিতিান,রাইন্ং” বলা ধাইবে। এক ধসর রক 

খণ্ড. দমী, অনা বহর অন্য অক খণ্ড. জমী, এইরূপ ফেরফার 
করিব! বার বর দখৃল হইলেও ফল। স্থিতিঝান রাইয়ের 

যত সরিক থাকে, সেই" প্রত্যেক “সাক স্থিতিবান রাইিয়ৎ বলি 



| ২৭ | 

গণ্য জ্রিমাগভ দখল যত কাল থাকিবে, তত ফাল পথ, এবং আতি- 

রিক্ক আরও এক বৎসর পর্যন্ত শ্হিছিযান্ রাইন্বৎ লিগা গগ্য হইবে।] 

(৬) যদি কেনন রায়ত ৮৭ ধারামতে পুনগায় তুমি 
দখল পায়, তষে সে এক বৎসরের অধিক কাল 

বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান্ রায়ত রহিয়াছে বলিয়। 

জ্ঞান হইবে। 

(৭) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যান্ুষ্ঠানে 
[ অর্ধাৎ আদালত ঘটিত কার্যে] ইহ! প্রমখণিত ব 

স্বীদ্কৃত, হয় যে, কোন ব্যক্তি রাঁয়তস্বরূপ ভূমি ভোগ 
করে, তবে যাবৎ বিশরীত কথ! প্রমীণ ব। স্বীকার 

কর। না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্ষ্যপক্ষে এ ব্যক্তির 

ও সে যে সকল ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ 

করে, সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে 

যে, ন্লেএঁভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তম্বরূপ 

ক্রমাগত বার বসরকাল ভোগ করিয়াছে। 
(ফোন ব্যক্তি রাইক্সতি কত্বে দখ্লীকার আছে--ইহ1 যদি আপাঁ- 

লতে সাব্যস্থ হয়, তাহ। হইল ত্রমাগত বার বৎসর কাল সে ব্যক্তি 
দখলীকার আছে, ইহ ধাঁরয় লইতে হইবে। তবে সেই রাইয়ৎ 

ধদি স্বীকার করে যে, আমার বার ব্সর দখল নাই, কিন্বা প্রমাণের 
ঘবার। সাধ্য্থ হয় বে, তাহার বার বৎসর ঘখল হয় দাই, তাহা হইলে 
এ অনুমান ধ্বংস হইবে, নচেৎ নহে ।] 

২১ খ্বারা। | (১) যে কোন ব্যক্তি পুর্বব ধারার অথমত 

(ডাটা, ফোন গ্রীমেরর স্ফিতিবান্ রায়ত 

দখ্নীক্ক প্রাপ্ত হইবার হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত গ্রামে রায়ত 
কথা। . স্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, 

লেই নকল ভূমিতে দখলীন্বত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
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(২) কোন ব্যক্তি পুর্ধবা ধারার অর্থমত «* কোন 
গ্রাের শ্থিতিবান্ রায়ত হইয়! ১৮৮৩ সালের মার্চ 

মাসের ২ তীরিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার 

সময় পর্য্যস্ত উক্ত গ্রামের অন্তর্গত কোন জন্মী রায়ত- 
স্বরূপ ভোঁগ করিলে, তৎকালে যে আইন খলবৎ, 

থাকে সেই আঁইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলাম্বত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হুইবে। কিন্ত এই আইনু 

প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে কোন আদবর্লত যে 
কোন ডিজ্ী বা আজ্ঞা করেন, গ্রই প্রকরণের কোন 
কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না । 

২২ ধারা। (১) দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত কোন যোতের নিজ 

ভূম্যধিকারী দখলী- ভূম্যধিকারী, ভূম্বামী, বা' কুয়েমি 
তব প্রাপ্ত হইলে তা-: মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, »: এবং 

হার ফলের কথা।  যোতে ভূম্যধিকারীর ও রায়তের 
যে সমুদয় স্বার্থ থাকে, তাহ হস্তান্তর বা উত্তরাপিকার- 
ক্রমে ব৷ প্রকারাস্তরে একই ব্যক্তিতে মিলিত হইলে, 

দখলীন্ত্ব বিলুপ্ত হইবেক ; কিন্তু এই প্রকরণের কোন. 
কথায় অপর কোন ব্যক্তির ্বত্থের কোন বিদ্ব হইবে না। 

: (মালিক কিন্যা কায়েদি অথ্য-ন্বত্বাধিকারীর খাশ আমলে ঘেই. 

মালিক কিন্ত কায়েমি যধ্য-্বত্যাধিকারী হাদি ওয়ারিশ গুত্রে কি 

হস্কাডরের ছানা কিন্ত অন্ত কোন, প্রকারে, দখলী স্বত্বের কৌন যোত; 

প্রা হন। ভাহা হইলে যে. বাতের (ঘখলী সব লোপ হইবে) 

অর্থাং খাশ খতিতের তুল্য হইবে! সা ছে 

ছি কিছু- বধ থাকে; তাহা “হইলে “গে বিশ্ব িরশ্যাই 
হইবে না] 



মর দখলাস্ সথম্তর করিয়া দেওয়া গেলে,-উক্ত 
ঘখ্লীয, বিলুপ্ত হইবে) কিস্ত এই. প্রকুরণের..কোন 
কথায় অপর কোন ব্যক্তির সত্বের কোনবিষ্স হইবেন । 

-হেল্াস্তরস্ছত্রে সরিক 'জমীদার বা সরিক-তানুকদারের হস্তগত 
হইলেও যোতের, দখলী্বত্ব লোপ হইবে। বোধ হুয় যে. ওয়ারিশ- 

হত্রে কি অন্ত প্রকারে হস্তগত হইলে ষরিক জমীদারের দখলীস্বতু 
থাকিতে 1 

(৩) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারদারস্বর্ূপ কোন 
সুমি ভোগ করিলে, এরূপ ভোগ করিবার কালে 

আপন ইজারার অন্তর্গত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত 
হইবে না । 

ব্যাখ্যা ।-ভূমিতে কোন ব্যক্তির দখলীস্বত্ব 

' থাকিলে পরে এ ভূমিতে ভূম্বামী বা কায়েমি মধ্য- 

স্বত্বাধিকারী স্বরূপ ' তাহার এজমালী স্বত্ব জম্মিলে, 

কিম্বা পরে তিনি এ ভূমি ইজারা লইয়া! ভোগ করিলে, 
ভাহর এ দখলী স্বত্ব বিলুগ্ হয় নাঁ। 

দখলীব্বত্বে অনুষঙ্ের কথা । 

২ ধারা । কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী- 
্বস্ব থাকিলে; ধাহাঁতে বিশেষ- 

রাস রূপে কুমির মূল্যের হানি নাহয়, 

যাহাতে কৃমি, ১৯ 

সনি উকি 



| ২৫ | 

[দ্খলী স্বত্বের রাইয়২ জমীতে, এমন কিছু করিতে পারে লা, 
যাহাতে জমীর দর কি কদর 'কমিয়া যাঁয়। চ্টষের জমীকেঁ চাষের 
জমী, পুন্ধরিণীকে পুক্বরিণী, এইরূপ বে ভূমি যে কার্যের উপযোগী ) 
সেই কাজের উপযোগী রাখিয়াই দথল করিতে হইবে । যে অভি- 

প্রায়ে ভূমি বিলি হইয়াছে, দে অভিপ্রায় যাহাতে ব্যর্থ হয়, রাইয়ৎ 
এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না |] 

২৪ ধার! । দখলীম্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ত আপনার 

রায়তের খাজনা দি. যোতের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য 
বার দায়ের কথা। হারে খাজানা দিবেন । 

২৫ ধারা । (ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত 
কার্যের অনুপযোগী হয়, এরূপে 

বিশেষ হেতু বিনা রর ৃ 
উচ্ছেদ না হইতে দ্রখলীস্বত্ববিশিষ্$ রায়ত আপন 

পারিবার কথা। যোতের অন্তর্গত ভূমি ব্যবহার 
করিয়াছেন) 

অথব। (খ) তিনি এই আইনের বিধান্র্সঙতরূপা এ 

রূপ এক নিয়মভঙ্গ কুরিয়াছেন, যাহা! ভঙ্গ হইলে, তদীয় 

ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার ফে চুক্তি থাকে, সেই 

চুক্তির শর্তানুসারে তীহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে; 
এই হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, 

সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে সেই রায়তের যোত 
হইতে তীহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছে করিতে 

পারিবেন না । 
[দখলীন্বত্বের রাইয্বৎৎ আপন ঘোতের অন্তর্গত কোন ভূমি 

যোত বিলির অভিপ্রাক্বিরুদ্ধ কোন রকমে ব্যবহার করিয়া যদি 

অনুপযোগী করিনা দেয়, তাহা হইলে সে রাইয়খকে উচ্ছেদ করা 
যাইতে পারে। অথবা আইনসঙ্গত কোন একটা চুক্তি ভঙ্গ করিলে 
উচ্ছেৰ হইবে, এইরূপ শর্ত ঘদি খাকে, আর রাইয়ৎ সেই চুক্তি ভঙ্গ 



বে 
করে) তাহা হইলেও উচ্ছেদ, হইতে গারে। "কিক, ই) ছেতু রশি, 
“ভি্তী/ হাশীল: করিয়া মনেই ডিক্রীজারিতে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে 

হইবে । বিনা, মজ্রীজারিতে উচ্ছেদ হইবে না। যে প্রণালীতে 

উচ্ছেদ কারিতে হইবে, ভাহ1 ১৫৫ ধারায় আছে ।] 

. ঈওস্থীরা। কোন রায়ত তাহার দখলীস্বতর সন্থান্ধ 
ৃ উইল না করিয়। মরিলে; বিপরীত 

সত্যু হইলে দলীগ্ব ভাবে দেশাচারের নিয়মাধীনে অন্য 
চি়ীবির কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উহার 
ডষ্তীধিকার ঘটিবে ; কিন্ত তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার 
অধীন সেই ব্যবস্থাীমতে যে কোন স্থলে তাহার অন্য 
সম্পন্ি রাজার প্রতি নর্তে, সেই স্থে তীহার দখলীস্বত্ব, 
বিলুড হবে| 

[দ্রার়ভাগের নিয়মমতে যে ব্যক্তি, স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, 
রাঈইয়তের দখলীন্বত্েরও উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি হইবে। তবে 
উইন্ ক্রমে কি দেশাচারযতে যদি মেই দখনী-স্বত্ব অন্ত ব্যক্তির 

প্রাপ্য. হয়, 'তাহা হইলে সেই আগ্ঠ ব্যক্তিই গাইছে । ফলে না- 

ওয়ারিশ রাইযতের দখলীন্গ₹ লোগ হইবে। অন্য সপ্পত্তি যেমন 

সরকার বাহাদারে যায়, তেমন করিয়া দখলীহ্বত্ব যাইবে লা অর্থাৎ 

ভূমাধিকানীর খাশ হইবে 1] 

জালা পাদির কথা । 

ইঈ পারা । যাবৎ বিপরীত শ্রমাণ না হয়, দখলী- 
উপ ও জাব্যি শব বিশিন্ট কোন প্নায়তের যু" 

থাজানা বিষপক 'অন্ু- কীলে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা 
ননের ধা 1" উপযুক্ত ৪ ্াষ্য বলিয়া আনম ন্ 

5: 

বাইকতের চলিত, খাজানাই ষাতের উপুমুক্ত এবং স্তাস্কয খা্গান! 



[২৭ 
বৃলিয়া য়া ঘ্াইবে। বিনি 'বলিবেদ,. এ খাজাদা অনুপযুক্ত কিহ্বা 
অন্যাষ্য ভাহারই উপর প্রমাণের ভার, পড়িবে . 

২৮ ধারা |. কোন দখলীস্বস্ববিশিক্ট প্রায় নগদান 
খাজান। দিলে, তাহার খাঙ্জীন। এই 

বিষযোনিরমের কাত আইনের বিধানমতে : ন, হইলে, 
প্রকারাস্তাধে সন্ধি করা যাইবে ন। 

[ছুই রকমে খাজানা দিষার নিম "্এাছে কোথাও টাকা. কোথাও 
বাঁ ফফল। যেমন, পাঁচ বিঘা এমীর খাজানা, পাঁচ টাকা, ইহাকে 
“নগদান. খাজানা” বলে। আর যেম গাঁচ বি জনীরু- নক 

দশ মণ ধান, ইহাকে “ভাওলা খাঁজানাত বলে। যে দখলীগত্তের 

রাইয়ং ন্গদান্-খাজান] দের, তাহার খাঞান! বৃদ্ধি করিত হইলে, 

এই আইনমতেই করিতে হইনে। আইনের বিপরীত কোন প্রকারে 

খাজা না বৃদ্ধি হইতে পারিবে না] 

২৯ ধারা । কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রারতের যে 

ুক্তিক্রে বৃদ্ধি করিবার নগদাঁন্ খাজানা দিতে হয়, তাহ! 
কথা। ' চুভি-ঞমে নিন্গলিখিত নিয়মাধীনৈ 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারিবে ;-- 

(ক) চুক্তিপত্র লিখিয়া রেজিক্টরী করিতে হইবে, [ 
(খ) খাঁজানা এরপে বৃদ্ধি করিতে হইবে ন! [অর্থাৎ 

বৃদ্ধি হইতে পারিবে না] যে, তে! রাঁয়তের পূর্ব দেয় 
খাজনা অপেক্ষা টাঁকায় দুই আনার অধিক হয়| 

(গ) চুক্তিপত্র বে খাজান। ধার্য হয়, তাহ! চুক্তি- 
পত্রের তারিখ অবধি পনের বৎসর কালের মধ্যে বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারিবে না । 

কিন্ত 
(১) যে কালের নিমিত্ত খাঁজানার .দাওয়া হয়, 



[ ২৮] 

লেই কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্রবগত অনূনে তিন 
বৎসর কাল যে হারে প্রক্কৃতপক্ষে খাজানা দেয়! গিয়া 

থাকে, [অর্থাৎ আদায় হইয়া আিয়াক্টে], (ক) প্রকরণের 

কোন কথায় সেই হারে খাজানা আদায় করিতে ভূম্য- 

ধিকীরীর কোন বাঁধ হইবে না । 

[ই ধারার কে) প্রকরণে নিয়ম হইয়াছে যে, রেজিষ্টরী দলীল 

ভিন্ন দখলীন্বত্ব রাইরতের খাজান! বৃদ্ধি হইবে না, ঘিস্ত ক্রমীগ্গত 

তিন. বসর' কি বেণী, যদি বৃদ্ধি-কর! খাজান। প্রকৃত পক্ষে আদায় 

হীন, তাহা হইলে আর" দলীলের ওজর থাকিবে না» বিন 

দলীলেই সেই হেশী খাজাৰার নালিশ এবং ডিক্রী হইতে পারিষে ।] 

(২) ভূম্যধিকারী কর্তৃক ব৷ তীহার খরচে যোত, 

সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসীধন কর! গিয়াছে বা যাইবে, ও 

যাহার উপকার পাইতে রায়তের প্রকারান্তরে অধিকার 

নাইু, সেই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে রায়ত যে চুক্তিক্রমে 

বদ্ধিত. খাজান৷ দিতে আপনাকে আবদ্ধ করে, (খ) 

প্রকরণের কোন কথা সেই ুক্তিসন্বন্ধে খাটিবে না) 

কিন্তু এ উৎকর্ষসাধন কর! গেলেই এবং উৎকর্ষসাধন 

সম্বন্ধে রায়তের ত্রুটি ধরা যাইতে ন। পাঁরিলে, বতকাল 

গু সাধিত উত্ককর্ষ থাকে ও যোত সম্বন্ধে বস্ততঃ অন্থু- 

মানমত ফল উৎপন্ন করে, কেবল ততকালই উক্ত 

চুক্তিক্রুমেই, অবধারিত বন্ধিত খাজান। দেয় হইবে । 

| [এই আইনের ৭৬ ধারা হইতে ৮৩ ধারা পর্ধ্স্ত যোতের উৎকর্ষ 

অর্থাৎ উন্নতি করার সন্বন্ধে কতকগুলি বিধান আছে। ভূম্যধিকারী 

সেই বিধান মতে উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেওযুী কিনা উৎকর্ষ সাধন, 

করিয়া/ধিবার অঙ্গীকার করাতে প্রজা বি খাঁজান। বৃদ্ধি দিবার “চুক্তি 

করে, তাহা হইলে সে চুক্তির প্রতি এই ধারার (খ) প্রকরণ খাটিবে 



[ ২৯ ] 

ম টাকায় মানা অপেক্গা বেশি ধাজানা দিযার চুক্তিও 
হইতে গাধিবে।। ফলে 'ষেই' উতবর্ধ' এমন ছাব্রে উৎকর্ষ ৪য়! 
চাই থে, ভূম্যধিকারী স্থেছপুর্বক প্রঙ্গাকে তাহার: ফলভোগ করিতে 
না দিলে, প্রজা সে ফল লান্ের দাবি করিতে না.পারে। : কিন্ত ফেই 
উৎকর্ষ সাধন যদি ভূম্যধিকারী করিরা দেন্ তবেই সেই. ধেশি খাজানা 
আদায় হইতে পারিবে। আর, প্রপ্নার বিনা! ক্রুটীতে দেই উৎকর্ষ 
এবং উৎকর্ধেত' ফল লাভ বন্ধ হইলেই, সেই :বেশি খাঁজানাও বন্ধ 
হইরা আবার সেই সাবেক খাজানায় দড়াইবে 1] 

(৩) ভূম্যধিকারীর স্থবিধ* নিমিত্ত বিশেষ রন 
ফনলের চাষ করে বলিয়| বিশেষ কম খাজানার হারে 
রায়ত আপনার তুমি ভোগ করিলে, এ ফসল চাষ 
করিবার দায় হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে যে খাজান৷ 
এঁ রায়ত হ্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করে, (খ) প্রকরণের 

কোন কথায় তাহার দেই খাঁজান! দিবার চুক্তি করিবারু 
বাঁধা হইবে ন|। 

৩০ ধার!। কোন দপ্নলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদান্ 
| খাজান। দ্িরা যে যোত ভোগ 

মৌকদমীর দ্বার! খা- করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী 

রা বাদি উরি, আইনের বিধানের নিয়মাধীনে 
নি্নলিখিত এক ব! অধিক হেত 

ধরিয়৷ খাজান৷ বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত 
করিতে পারিবেন, যথা 

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের। সেই - গ্রামের 
সেই প্রকারের ও তত্রপ ুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত 
যে প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকে, উক্ত রার়ত 



[1 ** ] 

তমূপেক্ষা কম হারে খাজানা দেগ'ও তাহার তত-কম 

হারে ভোগ করিধার উপযুক্ত কারণ নাই। 
(খ) বর্তমান খাজান! চঙ্লিত থাকিবার সময়ে 

প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য-শস্তের স্থানীয় গড় কর স্ৃদ্ধি 
হইয়াছে। 

[কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ খাদ্য-শস্ত “প্রধান-উৎপাঁদয- 

খাঁদ্য-শস্ত” বলিয়! ধর! যাইবে, তাহার বিধান এবং সেই খাদ্য-শভের 
আরজঞজিতা ঘরের বিধাদ এই লাইনের ৩৯ ধারায় পাওয়া যাইবে ।] 

(গ) বর্তমান *খাজাঁনা চলিত থাকিবার লময়ে 

ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে 'উৎক্ষর্ষসাধন 

হয়, তাঁহীতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাঁদিক!' 
শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । 

(ঘ) রাঁয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদ্দিকা শক্তি 

ক্লোতেন্র গতিতে বন্ধিত হইয়াছে । 

ব্যাখ্যা।__পূর্ববে নদী হুইতে তুমিতে জলসেচন 
কর! অসাধ্য থাকিলে, নর্দীর গতি পরিবর্তন দ্বারা যদি 

নদী হইতে জলসেচন করা সাধ্য হয়, তবে “আোতের 
গতি” শব্দে নদীর এ গতি পরিবর্তনও ধুঝাইবে। 

৩১ ধাঁরা। প্রচলিত হারের কম হারে খাজান। 

প্রচলিত হার ধরিয়! দেওয়া হয়, এই হেতু ধরিয়! 
খাজান! বৃদ্ধি সম্বব্ষীযরা খাজান। বৃদ্ধির দাওয়া কর! গেলে, 

বিধি। (কপ্রচলিত হার নিরূপণ করিবার 
' সময়ে আদালত, মোকদ্দম! উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী 
অন্যন তিনবৎসর ফাল সাধারণতঃ যে হারে খাঁজান! 
দেওয়া হুইয়! থাকে, তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন), এবং 



ণ্ ৯৮] 

বুয়ত যে হারে খাজান। দেয় ও আফাপত যে প্রচলিত 

হর নির্ণয় করেন, এই উভয়ের মধো বিশেষ প্রভেদ 
ন! থাকিলে খাঞ্জন! বৃদ্ধি করিবার ডিজী.ছ্রিবেন না 

(খ) ঘছি আদালতের বিরেচনায় স্থানীয় তদস্ত 
ষ্যতিয়েকে খাজনার ,গ্রচলিত হার সম্ভোষজনকন্ধপে 

জানা যাইতে ন! পারে, তবে দেওয়ানী মোকদদমার 
কার্ম্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারামতে তদর্থে 
বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমে্ট যে রাজন্বকর্মমচারীকে 
ক্ষমতা দেন, তন্দারা উক্ত আইনের ২৫ ক্অগ্যুসুমুণে 
স্থানীয় তদস্ত লওয়৷ হয়, আদালঘ এইরূপ আজ্ঞা 

করিতে পারিবেন । 
[দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯২ 

ধারাতে এবং এ আইনের ২৫ অধ্যায়ে আমানের দ্বারা সরেজমীন্ 
ভঙ্গতের বিধান আছে ।] 

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিষ্কত 
হইবে, এই ধারামতে তাহ নির্ণয় করিবার সময়ে শ্যদি 
ইহার প্রমাণ না হয়, গু হার নির্ণয় করিবার সময়ে 
দেশাচারক্রমে জাতি বিচার কর! হয়, তবে তাহার 
জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি 

দেখা যায় যে, দেশাচারভ্রমে কোন প্রকারের রায়- 
তের! অনুকূল হারে খাজান! দিয়া ভূমি ভোগ করে, 
তবে দেশাচার অনুসারে খাঁজানার হার নির্ণয় কর! 
যাইবে । 

[রাইন্থতের জাতি ধরিয়া যদি কোনও স্থানে খাঁজানার হার কম 
ফি বেশি হইবার দেশাচার থাক প্রমাণ হর, ভাহা হইলে জাতি 

ধুধিখাি লিরিক ধার্য করিতে হইবে । নহিলে, মিরিক ধার্ঘয কিনার 



[জ:] 
'অময়ে প্রজা কোন্ জাতি, তাহ! ধেঁখিতে হইবে না ।: কোথাও যদ 

' গমন দেশ্রাচার, খাকে যেকোন প্রকার বাইকের! ছলভ 'ছারেই খাজান। 
দিয়াঞ্থাকে, তাহা হইলে সে ০০০০০০০০ 
করিতৈ হইবে |] 

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হাঁর নির্ণয় ফরিযার সময়ে 
ভূম্যধিকাঁরীর উৎকর্ষসাঁধনহেতু ঘ্ত টাক! খাজান। বৃদ্ধি 
করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহ! বিবেচনাধীনে 

লইতে হইবে না। 

৩২ ধারা । দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া! খাজানাবৃদ্ধির 
“্মম্নন্র্জঞহেতু ধরিয়া খাজান1 * 
দ্ধ সনবসথীয় বিবি! দাওয়া হইলে 

(ক) আদালত মোকদ্ম| উপস্থিত করিবার অব্য- 
বৃহিত পুর্বববস্তী দশ বৎসরের গড় দর, অন্য যে দশ 

বৎসর সতুলনার নিমিভ লওয়! ন্যাষ্য ও সাধ্য বোঁধ 
হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত মিলাইয়া 

দেখিবেন | 
(খ) তুলনাঁর নিমিত্ত পৃর্্বের যে দশ বৎসর লওয়! 

হয়, সেই দশ বসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ 
বৎসরের গড় দরের যে অনুপাত থাকে, [অর্থাৎ হার 

হাঁরি হয়] সাবেক খাজনার সহিত বদ্ধিত খাজনার সেই 
অনুপাত থাকিবে। কিন্তু এই অন্ুপাঁতের হিসাব 
করিতে এহইলে,, শেৰ সময়ের গড় দর যে পরিমাণে 
পূর্ববর্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার 
তিন ভাগের এক ভাগ বাদ দিতে হইবে। 

(প্র), আদালতের মতে (ক) " এপ্রকরণের 

নিদ্দিউ,দ্বশ বহষুর কাল গ্রহণকরা সাধ্যক্মা" হইলে, 



[ ৩৩]. 

আদালত... আপন্ন- বিবেচনা মতে তৎপরিবর্তে অন্য 
কোন অল্পতর সময় ধরিতে পারিবেন। 

৩৩ ধারা । (১) ভূম্যধিকারীর ' উত্কর্ষসাধন 
ভূম্যবিষ্কারীর উৎকর্ষ হেত ধরিয় | যে স্থলে] খাজান। 

সাধন হে ধরিয়া, বৃদ্ধির দাওয়া হয়[সে স্থলে] জানা বৃদ্ধিবিষয়ক বিধি! 

(ক) এই আইন অনুসারে উৎ্কর্ষসাধন রেজি- 
উরী কর! গিয়া না থাকিলে, আদালত খাঁজান| বৃদ্ধি 

দিবেন না। 

[এই আইনের ৮* ধারায় উৎকর্ষ রেজিষ্টরীর বিধ্ন পাঁওয়া যাইবে |] 
(খ) ষে পরিমাণে খাজান৷ বৃদ্ধি করা যাইবে, 

তচ্হ! নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত হিসি 

বিষয়ের প্রতি দৃ্ি রাখিবেন,__ 
১1 উক্ত উৎকর্ষসাধনদার। ভূমির উৎপাদিকা 

শক্তি ৮৪ বৃদ্ধি বা হইয় ছেবা হইবার সম্ভাবনা ; 

২। উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে ; 
৬। এ উৎ্কর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে 

[ অর্থাৎ এ উৎ্কর্ষের ফল লাভ করিতে হইলে] চাষ 
করিতে কত খরচ পড়ে, এবং 

৪1 উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর 
খাজান। দিবার কিরূপ শক্তি আছে | অর্থাৎ কত বেছি 

খাঁজানা সহ্য হইতে পারে । ] ূ 
(২) প্রজা ব! তাহার স্বার্থগত উত্তরাধিকারী 

প্রীর্ঘনা করিলে, ও উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক 
ফল নাফলিলে বা ফলা বন্ধ হইলে, এই ধারামত 
ডিভ্রি- পুনর্বিববেচন| সাপেক্ষ থাকিবে । 



[ ৩৪. ] 

৩৪ ধারা । জোতের গতিতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি 

আ্রোতের গতিজনিত উৎপাদিকা- [হইয়াছে এই' হেতু 
শ্তি-বৃদ্ধি ছেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি ধরিয়া খাজানি' বৃদ্ধির 
অন্ন্ধীয় বিধি । দাওয়। কর। গেলে 

(ক) ঘে ৰৃদ্ধি কিয় কালীন বা নৈমিত্তিক 
মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা! করিবেন না [ অর্থাৎ, 

তেমন উৎপন্ের বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি বলিয়! গণ্যই করিবেন 
না। | 

(খ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ্যাষ্য বিবেচন! 
করেন, সেই পরিমাণে খাজান। বৃদ্ধি করিতে পারেন, 

কিন্তু তাহ! এরূপে বৃদ্ধি করিবেন ন।, যাহাতে ভূমির 
উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অদ্ধেকের অধিক ভূম্য- 

ধিকারীকে দেওয়া! হয়। 
৩৫ ধারা । পুর্বব কএক ধারায় প্রকারান্তরে কথা 

থাকিলেও, যাহ! মোকদ্দমার অবস্থা 

টিপি বিবেচনয় অনুপযুক্ত বা অন্যায় 
রূপ হইবার কথা । বোধ হয়, আদালত কোন মোক- 

দ্দমায় এরূপ খাঁজানারদ্ধির ডিজ্ী 
দিবেন না। 

৩৬ ধারা । যে আদালত খাঁজান! বৃদ্ধির ডিক্রী 

করেন, সেই আদালত যদি বিবে- 
ক্রমে ক্রমে খাজানা চনা করেন যে, পূর্ণ পরিমাণে 

বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা রী 
করিতে পাঁরিবারবখা। অবিলম্বে [ অর্থাৎ একেবারে সঙ্গে 

সঙ্গে ] ডিক্রী প্রবল করিলে বায়- 
তঁনী“কষ্ট হইবে, ভবে আজ্ছা করিতে পারিষেন যে 
শীব্ৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা যাইবে, তর্থাৎ, যতদুর 



[৬] 
খাজান! ব্বদ্ধি করিবার. ডিজ্ঞী হয়, বৎসর বৎসর ক্রম 
ক্রুমে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক 
কএরু বৎসরে তত্র বৃদ্ধি কর! যাইবে ৰ 

৩৭ ধারা । (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে 

টিনার 'খাজান। দেওয়া হইতেছে,এই হেতু 

মোকদরমা উপস্থিত ধরিয়া, কিন্বা, দর' বৃদ্ধি হু 

১৮৬ ধরিয়া কোন যোতের খাজানা। 
বৃদ্ধির মোকদ্দমূ উপস্থিত রা 

গেলে, যদি মোকদ্দম! উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী 
পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের 

২রা তারিখের পর চুক্তিক্রমে এ যোতের খাঁজানা 

রদ্ধি কর গিয়া থাকে, কিন্বা যদি উক্ত পনের 
বসরের মধ্যে ৪০ ধারা মতে খাঁজান। নগদান করা 

গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিন্য! এই ভাইম 

দ্বারা রহিত করা কোন *অাইনমতে পুর্বোক্ত কৌন 
হেতু বা ভভ্ডল্য কোন' হেতু ধরিয়া খাজান। বৃদ্ধি 

করিবার, কিনা দোঁষ গুণ বিবেচনা! করিয়। মোকদ্দমা 

ডিস্মিস্ করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এ মোক- 

দম! গ্রাহ্থ হইবে না। 
(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোক- 

দ্মার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ পারার 

রিধানের কোঁন,বিদ্ব হইবে না! | 

[€বওয়ানী কার্স্বিধি আইনের ৬৭৩ ধারার বিধান, .মতে, বাদী 

আদালতের, দানুমিক্রষে €মাকদ্দমা, উঠাইয়া লইয়া ন্তন মোকদমা 

টপন্ধিত করিতে পারেন |] 



[ ৩৬ | 

খাজানা কমাইবার কথা । 

৩৮ ধারা 1 (১) নগদান্ খাজান! দিয়া ভোগকাঁরী 
| কৌন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত নিন্ন- 

কখাজানা কমাইবার লিখিত হেতু ধরিয়া আপনার 
খাজান। কমাইবাঁর মোকদ্দম। উপ- 

স্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোৌতের জমী কম হইয়। 
গেলে, পরে যে বিধান কর! গিয়াছে, সেই বিধানের: 
স্থল ছাড়! প্রকারাস্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ, 

(ক) যোতের জমী রাঁয়তের দোষ ব্যতিরেকে 

বালি জমা! হইয়া বা অন্য আকন্মিক বা ক্রমজাত বিশেষ 
কারণে স্থায়িরূপে অপকুষ্ট হইয়! গিয়াছে, কিম্বা 

(খ) বর্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে 
প্রধ্ণন উৎপাদ্য খাদ্য শস্তের স্থানীয় গড় দর, কিয়ৎ- 

কালীন কারণ বিনা, কমিয়ু! গিয়াছে। 
[যে দখলীম্বত্বের রাইয়ৎ নগদান্ খাঁজানা দেয়, তাহার জমী মার্পে 

কম হইলে ৫২ ধারা মতে খাজানা কমির নালিশ করিতে পারে। 
তা ছাড়া আরও ছুই কারণে কমি পাইবার নালিশ করিতে পারে ; এক 

কারণ, __রাইয়তের বিনাদোষে ভ্বৃমী যদি বালি-চাপা, কি অন্ত 
আকস্মিক শ্ঘটনায়, কিম্বা অন্ত কোন।নিদ্দিষ্ট কারণে ক্রমে ক্রমে 

চিরকালের জন্ত খারাপ হইয়া! যায়। আর এক কারণ এই যে--চলিতত 
খাজানার আমলে প্রধান-উৎপাদ্য-খাদ্য-শস্যের গড়পড়তা দর সে 

রাইয়তের দেশে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে একবার 

দর কমিয়। গেলেই হইবে না) চিরকাল কম দর থাকিয়া যাইবে, 
এমন কারণ হওয় চাঁই। এই ভিন রকমে যদি খাজ্জানা কমি হইল 
ত হুইল, অন্য কোন প্রকারে খাঁজানা কমির নালিশ চলিবে না ।] 

.. (২) এরই ধারামতে কোন মোকদ্দম। উপস্থিত কর। 



৩৭ | 

গেলে, আদালত থতদুর উপঘুক্ত ও ম্যাষ্য বোধ করেন, 

ততদূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা, করিতে পারিবেন। 

দরের তালিকার কথা! । 

৩৯ ধারা । (১ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে 

প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য যে স্থান নির্দেশ নদ সেই 

শন্তের দরের তালিকার সেই স্থানে যে ঘে প্রধান খাদ্য 

৪ শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার 

কালেক্টর সাহেব মাসে মানে বা অল্গতর স্সমগ্নণস্তরে | 

সেই সেই শান্তের বাজার দরের তালিকা প্রাস্তৃত করি- 

বেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহ। 

রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন। 

২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ 

পাইলে, এ গবর্ণমেপ্ট, অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ 

করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের এরূপ দরের 

তালিকা প্রস্তুত *্ষরিতে পারিবেন এবং এরূপে যে 

তালিকা প্রস্তৃত করেন, তাহা অনুমৌদন বা সংশোধন 

নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন। 

(৩) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন দরের 

তালিক! রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার এক মাস পূর্বের 

উহা যে স্থান সন্ধদ্ধীয় হয়, সেই স্থানে কৌন নির্দিষ্ট 

প্রকারে এ তালিক' প্রকাশ করিবেন, এবং এ স্থানের 

অন্তর্গত'কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত এক 

মাসের মধ্যে এ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাছেবের 

নিকট লিখিয়া৷ কোন আপভি দিলে, তিনি তাহা এ 

তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।, 



[৩৮] 

গুম্োদিত ঝ সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে 
প্রকাশ করা যাইবে; এবং এ তাক! প্রকাশ করি- 
বার পির জাহাতে কোন স্পষ্ট ভুল দেখ গেলে, কালে” 
ক্র কাহেব রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক 
তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন। ্ 

৫) এই ধারামতে নিয়মিত কালান্তরে [ অর্থাৎ 
সুইয়েতসময়ে ] যে নকল তালিকা প্রস্তত করা যাঁয়, 
তাহা হইতে স্থানীয় পবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরের প্রচলিত 
গড় দরের তালিকা সক্কলন করাইয়া রাজকীয় গেজেটে 
বৎসর বগসর প্রকাশ করাইবেন। 

(৬) দর বৃদ্ধি বা কম হইয়াছে এই হেতু ধরিয়া 
খাঁজানা বাড়াইবার বা কমাইবার এই অধ্যায়মত কার্ধ্যা- 
ুষ্ঠানে, আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার 
প্রতি দৃষ্টি করিবেন, এবং এই অনুমান করিবেন যে এই 
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বৎসরের নিমিত্ত যেষে 
তালিকা প্রান্তত কর! যায়, তাহার লিখিত দর, ঠিক নয় 
[এরপ] প্রমাণ করা না গেলে [অর্থাৎ প্রমাণ না হইলে] 
শাবছ প্রমাণ « ব! না ধায় তাবৎ ঠিক বলিয়। গণ্য হইবে। 

(৭) কেংনপ্যানে কিকি শশ্ত প্রধান উৎপাদ্য 
খাদ্য শস্য বলিয়া . গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিবার 
নিমিত্ত, এবং এই ধারামতে খাঁহারা দরের তালিকা 
পরস্ত করেন সেই কর্মচারীদের কার্ধ্যপদ্ধতি প্রদর্শনারথ 
স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গরবর্ণর জেনরল 
সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে বিধি প্রণয়ন করিবেন ।, 



1৬৮] 

খাঁজান! নগদান্ করিবার কথা. ৷ 
৪০ ধারা । (১. কোঁন দখলীন্বস্ববিশিষ্ট রাঁয়ত ধকোঁন। 

| যোতের নিষিস্ত শস্তরূপে, কিন্বা 

ভিলা শস্তের কিয়দংশের আনুযানিক 
মূল্য ধরিয়া, কিন্ব! শশ্তাভেদে ভিন্ন 

ভিন্ন হারে, অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণাঁলীতে 
ও কিয়গুপরিষাণে অন্য প্রণাঁলীতে খাঁজ না দিলে, রায় 

বা তদীয় ভূম্যধিকারী এ খাজানা নগদান্ খাজানায়, 
এরা হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন 

) এই প্রার্থন! কালেক্টর দাহেকের ৰা. মহ্কু- 

মার রি নিকট, কিন্ব। ১০ অধ্যায়মতে যে কোন 
কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তীহাঁর নিকট, 
কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমে্টের স্থানে বিশেষ 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কৌন কর্মচারীর নিকট কর! যাইতে 

পারিবে । 

(৩) এ প্রার্থনাপত্র পাইলে ষত টাক! নগদান্ 

খাঁজান! দিতে হইবে, উক্ত কম্মচারী ইহা নির্ণয় করিতে 

পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন ষে, রাঁয়ত 

শস্যরূপে বা পুর্ববোজ্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার 

খাজান। না দিয়া এরূপ নিত টাকা দ্রিরেন।, 

(৪) উহ্!নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এই 

এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,_ 
(ক) দখলি্বত্ বিশিষউ রায়তের! নিকটস্থ সেই 

প্রকারের ও তদ্রপ স্্বিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত গড়ে 

যে নগদান্ খাজান। দিয়! থাকে, তাহার প্রতি, 



চি 

(খে) পুর্বব দশধত্নরে অথবা অল্পতর.. অন্য যে সময় 

সম্বন্ধে প্ীমীণ পাঁওয়! ষাইতে পারে, সেই সময়ের মধ্যে 
ভূম্যধিকারী প্রক্কপ্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়। থাকেন, 
তাহার গড় মূল্যের, প্রতি ; ও 

(গ) শস্তরূপে খাজানা দিবার প্রণালী থাকিতে 

জলসেচন সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর যে খরচ পড়ে ও 

থাজানা নগদান্ করায় এ খরচ চালাইবার যে বন্দোবস্ত 
করা হয়, তত্প্রতি। 

(৫) এ আজ্ঞা লিখিয়া৷ করিতে হইবে, এবং উহ্! 

যে ষে হেতুধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহ! 
ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহ লেখা থাকিবে; এবং 

সামান্যতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যযানুষ্ঠানে যে আজ্ঞা হয় 
তাহার উপর যে প্রকারে আগীল হইতে পারে এ 

আজ্ঞা উপরও সেই প্রকারে আগীল হইতে পারিবে । 
(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত 

কর্মচারী মোকদ্দমার সমুদয় অবশ্থ। বিবেচনায় এ 

প্রার্থনা মঞ্তুর করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা ভাবিয়া 
দেখিয়া উহা! মঞ্জুর বা নামঞ্ুর করিবেন। নামগ্ুর 
করিলে নামঞ্জুর করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন । 

[ ষেখানে তাওলী খীজানা প্রচলিত আছে, সেই খানেই এই 

ধারার বিধান সকল খাটে.। ভাওলী খাজানা ঘদি নগদান্ করিয়া 
লইতে চাহে, তাহা হইলে রাইয়খকে এই. ধারামতে কাজ 
করিতে হইবে 1] . 
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৬ অধ্যায়।, 
দলীস্বতশূন্ত রায়তদের সন্বস্বীয় বিধি । 

৪১ ধারা । যেরায়তদের. দখলীস্বত্ব-া থাকে,” ও 

এই অধ্যার খাট: দখলীস্বতশুন্য, রায় রিয়া! এই 
বার কণ্থা । আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে।এই- 

অধ্যায় তাহাদেরয়ন্বন্ধে 'খ্বটিবে। 
৪২ ধারা । কেনি দখলীন্বত্বশুন্য.. রাক্রতরে ভূম্মির দখল 

দখলীদ্বশৃ্ত রা দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার 
তের প্রথমস্থলীর খাজা সময়ে তাহ্বর সহিত .ভূম্য ধিকু]ুরীর 

8 যে খাজানার নিয়ন [অর্থাৎ বন্দো- 
বস্ত ব! চুক্তি] হয়,তাহার সেই খাজাঁন! দিতে হইবে । 

৪৩ ধারা । রেজিষ্টরী করা নিয়ম পত্র কিম্বা! ৪৬ 

ধারামত নিয়মপত্রক্রমে ন! হইলে, 
বাসনার নঙ্জ কোন দখলীস্বতবশন্য রায়তেরু 

খাজানা বৃদ্ধি কর! যাইবে না . 
কিন্তু যে কালের নিমিত্ত খাজান৷ দাওয়! করা বায়, 

তাহার অব্যবহিত পূর্বববর্তা ক্রমাগত অন্যুন তিন বৎসর 

কাল প্রকৃতপক্ষে যে হারে খাজান! দেওয়া হইয়াছে, 
এই ধারার কোন কথাক্রমেই ভূম্যধিকারীর সেই হারে 
খাঁজান। আদায় করিবার বাধ! হইবে না। 

৪৪ ধারা। এই আইনের বিধান প্রধল মারিয়া, 
4 কোন দখলীন্বত্বশৃন্য রায়তকে নিঙ্গ- 

কোন দখলীস্বত্ব শুন্য লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়! 
রায়তকে উচ্ছেদ করা. উচ্ছেদ কর! যাইতে পারিষে, 
যাইতে পারে তাহার ব 
কথা। প্রকারান্তরে নহে, [ অর্থ তভভিন্ 



৪ 

অর্থাত. 
(ক) সে্বাকী খাজন! দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া । 
(খাঁউক্ত রাত ভুমি. এরূপে . ব্যবহার করিয়াছে, 

হয়; অথবা! সে এই আইনপঙ্গত এ্রক্ূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়াছে,যাছ। শষ্গ করিলৈ তাহার ও তন্দীয় ভূম্যধি- 
কারীর মধ্যে বে চুক্তি রর শর্ত-অনুসারে 

গে) রেজিউনী কর! পা্াক্রমে তাহাকে ভূমির 
দখল দেওয়া গেলে, পা্টার মিয়াদ অতীত 'হইয়াছে, 
এই হেতু ধরিয়া। 

 ্ে) ৪৬ ধারামতে ন্যাষ্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে 
থাজানা ধার্ধ্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজান! 
দিবার নিয়ম [অর্থাৎ বন্দোবস্ত বা চুক্তি] করিতে অস্থী- 
কার করিয়াছে,কিম্বা' এ খাজান। দিয়! যে মিয়াদ পর্য্যস্ত 
 সেক্ভৃমি ভোগ করিতে স্বত্ববান্, সেই মিয়াদ অতীত 

হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া 
[ যে প্রণালীতে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহা ১৫৫ ধারায় আছে। ] 

৪৫ ধারা । মিয়াদ অতীত হইবার অন্যুন ছয় মাস 
থাকিতে বায্নতের 'উপর উঠিয়া 

যার যাইবার নোটিস জারী করা ন! 
উচ্ছেদ করিধার নিক গেলে, পারার মিয়াদ অতীত হই- 
৪ যলাছে, এই হেতু ধরিয়া কোন 
দখলীস্বস্শূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোক- 
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দম[উন্পস্ছিত কর! যাইবে শা, এবং জিয়াদ কতীন 
হইবার ছয়' মাসের পর়ও উপস্থিত. করা ধহিবেন। 

[রেজিস্টরী করা মেয়াদী-পাঁটার সাধ গণ এইধার- ই মাস 
পূর্বে নোটিশ না দিলে) এবং গেবাদ গত ছয় মস হযে নাঙ্গিশ কু 

না করিলে, ৪৪ ধারার গে) প্রকরণ মতে যে ইচ্ছের মোবা 
হইতে পাঁরে ভাহা.চলিবে না । ] 

৪৬ ধার! । (১) ভূষ্যধিকারী বদ্ধিত খাজাঁন! দিবার 

নিয়ষপত্র [অর্থাৎ ভূম্যধিকারী.যে বেশি খাজানার করু- 
লতি চাঁছেন, তাহা] টপ নিকট অর্পণ, না করিলে, 

ং রায়ত মোকদ্দম! উপস্িত 

বান হে টা তিন মাসের মধ্যে 
ধরিয়া এঁ নিয়মপত্র [ অর্থাৎ কবুলতি ] 
চারা: সম্পাদন করিতে অর্থীকার ন 
করিলে, খাজান৷ বুদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু 

ধরিয়া কোন দখলীন্বত্বশূন্ত রায়তের বিরুদ্ধে উচ্চেছদ 
করিবার মোকদ্দম! উপস্থিত করা যাঁইবে না। 

[ দখলীন্তবশন্ত রাইযৎ বৃদ্ধি খাজানা ফিতে অন্বীকার, এই হেতু 
ধরিয়া ভূষ্যধিকারী বন্দি ভাহাকে' উচ্ছেদ করিতে ডাহেন, তাহ! হইলে 
উচ্ছেদের মোফদমায় “কুষ্যখিকারীর ই "ছুই: কথা প্রমাণ +ক্ষরিতে 
হইবে যে (৯) ভুজাবিককারী হে বৃদ্ধিঝাজানি। ভাহেন, চাকার রবুলতির 

খশড়া রাইয়ৎকে-ফের) হইরাছিল,এবং (২), মোরুদছমা কুষ্ঠ হইবার 
পুর্ধ্বে ভিন মাসের মধ্যে রাইয়ৎ সেই কবুশতি দিতে অন্ট্রকার হুই- 
য়াছে। এই ছুই কথা নহিলে মোকদম অল ছইবে। ] 

(২) কোন তূম্যধিকাঁরী এই ধারাঁমতে কোন 
রায়তের.নিকট কোন নিয়যপত্র অর্পণ করিতে চাঁছিলে, 
উক্ত রায়তের উপর জরী করিবার নিমিত এতদর্থে 

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে আদালত বা “কার্্যকারককে 
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নিষুদ্ধ করেন, সে আদালতের বা কারধ্যকারকের 
আফিসে এঁ মিয়ষপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত 
আদালত বাশকার্ধ্কারক অধিলম্ছে নিদিষ্ট প্রকারে এ 
য্ায়তের উদ্পর তাহা জারী করাইবেন ; এবং তাহা! 
এঁূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্ষ্যপক্ষে তাহা 
অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়। জ্ঞান কর! যাইবে । 

৬) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন 

নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহ! 
সম্পাদন করে, এন" হে আঁফিস হইতে উহা! দেওয়া 
হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাঁসের 
মধ্যে সেই আঁফিসে দাখিল করে, তবে পরবন্তী 
কৃষি বগসরের প্রারভ্তাবধি এ নিয়মপত্র বলবৎ 

হইবে। 
*« (8) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়ম 

পত্রৎসম্পাঁদন করিয়া দীখিল করিলে, যে আদালতের 
ব1 কার্ধ্যকারকের আফিসে উহা" রূপে দাখিল করা 
যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা! উক্তরূপে 
সম্পাদিত হইয়| দাখিল হইবার নোটিস নিদ্দিষ প্রকারে 
ভূম্যধিকাত্ীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন। 

(৫) রায়ত (৩) প্রকরপমতে শিয়মপত্র সম্পাদন 

করিয়। দ্ীখিল নাঁ করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে 
উহা! সম্পাদন করিতে অন্বীকার করিয়াছে বলিয়। জ্ঞান 
করা মাইাবে। 

(৬) এই. ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে 
নিয়মপত্র অর্পণ করা বায়, সে যদি তাহা সম্পাদন 
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করিতে অন্বীকার করে,. এবং ক্তজ্জন্য- ভূম্যধিকারী 

তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দম। উপ্রস্থিত ক্রেন, 
তবে এ যোঁতের. যে. খাজানা উপযুক্ত :ও ন্ায্য হয়, 
আদালত তাহ! নির্গয় করিবেন । 

(৭) এ্র্ূপে যে খাজানা নির্শীত হয়, 'রায়ত তাহা 
দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর 
কাল এ খাজান! দিয় আপন যোত দখল করিয়া 
থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে, কিন্তু উক্ত কাল গ্রত হইলে, 

ঘদি সোযদি সেই পাঁচ বনর পরেও] দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত 
ন৷ হুইয়! থাকে, তবে পুর্ব ধারার লিখিত নিয়মা- 

নুসাঁরে তাহাকে [সেই সময় গতে ] উচ্ছেদ কর! 
যাইতে পারিবে । 

(৮) এঁরূপে যে খাজান! নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা! 
দিতে সম্মত ন। হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার 
ডিক্রী দিবেন । 

(৯) যে খাঁজানা উপযুক্ত ও ন্যাধ্য ইহা নির্ণয় 
করিতে হইলে, আদালত এঁ গ্রামস্থ সেই প্রকারের ও. 

তদ্রপ স্ববিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তের! সাঁধা- 
ণতঃ যে খাজান। দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, 
যে কৃষিবদরে এ ডিক্রী হয়, সেই বওস্রের শষ 
অবধি [অর্থাৎ পর বৎসর হইতে] উহা! ফলব€ হইবে । 

৪৭ ধারা । কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, 
৫ দেওয় ৪০ এঁ দখল চলিবার নিমিত্ত পান 

অর্থ। লিখিয়। . দেওয়া গেলে, যদিও, 
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তাহাকে দশখবল' ' দেওয়া গেল, পারায় এই মর্ম 
কৃথধা লেখা. থাকে, তথাপি' এই অধ্যায়ের কার্ধ্যপক্ষে 
এ পাউ্রাঞ্জঁমৈ, তাহদকে দখল দেওয়া গেল বলিয়।! 
জ্ঞান করা যাইবে না। 

[এই আইনের ৪২ ধারায় বলা হইয়াছে: যে, রাইয়ৎকে দখল 
দিবার অময়ে-ভিয্যধিকারী ইচ্ছামন্ত খাজান! বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 
পারেন-।' এই ৪৭ ধারাতে বিধাঁল হইল যে, পূর্ব হইতে যদি রাইয়তের 
দখলে জমী থাকে তাহা হইলে সেই দখল কায়েম রাখিয়া! বদি আবার 

নূতন পাটা দেওয়া হয়, এবং, "দখল দেওয়া গেল” এই শক্ষ বদি সেই 
পাট্টাতে লিখি! দেওরা ,হয়, তথাপি ঘেই দখলকে নূতন দখল 
বিবেচনা করিয়। ইচ্ছামত খাজনা ধার্ধা কর। কিন্লা উচ্ছেদের যে সকল 

বিধান এই অধ্যায়ে আছে, ষেই বিধানের বিপরীতে উচ্ছেদ করাও 

চলিবে না । ] 

৭ অধ্যায়। 

কোর্ফা রায়তদের অন্বন্ধীয় বিধি । 

৪৮ ধারা'। নগদান্ খাজান! দিয় যে কোম কোর্ফা 

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার 
কোর্ফা রায়তের স্থানে ূ 

যে খাজানা আদায় ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা 

ও রে দেন, তাহার উপর নিন্বলিখিত 
| শতকরার, অর্থাৎ, 

ে এরি করা পাটা বা নিয়মপত্র ক্রমে 
কোর্ষা রায়তের খাজানা দেওয়। গেলে, শতকরা পঞ্চাশ 



৪ 
(থ) অন্ত কোন স্থলে, শতকর! 9ঁচিশ টাকার, 

অধিক খাঁজান! আদায় করিতে পারিবেন না,। 
৪৯ ধারা | (ক) লিখিত কোন পাট্রার মিয়াদ শেষ 

না হইলে, (খ) কোন. কোর্ষ! 
কোর্া 1 রাঁয়ত লিখিত পাট্টাক্রমে না হইয়া, উচ্ছেদ করিধার নিয়- ১ বি টন প্রকারান্তরে [অর্থাৎ বিনা পরায়] 

ভূমি ভোগ করিলে, তাহার উপর 
উঠিয়া যাইবার নিমিভ তীয়, ভূম্যধিকারী কর্তৃক 
যে বৎসরে নোটিস জারী কর! হয়ঃ সেই বৎসরের 
পরবর্তী কৃষিবৎনরের শেষ ন! হইলে, 

তদীয় ভূমাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে 
পারিবেন না । 

৮খ্আগ্যায়। 

থাজানা বিষয়ক সাধারন বিপান। 

থাজানাৰ পরিমাণ সন্থ্ধে বিধি ও অনুমান । 

৫০ প্রা । (১) তৌন মধ্যন্বত্বাধিকীরী ব। রায়ত ও 

খাজানা মোকররী তাহার ্বার্থগত পূর্ববাধিকদরীর! 
থাকিবার সঙ্গদধে বিধি চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময়ারধি 

ও অনুমানের কথা । যাহার পরিবর্তন বা নাই, এরূপ 

খাজানায় বা! খাজানার হারে [অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তের সময় হইতে একই খাঁজানায় কিম্বা! একই হারে] 

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, মধ্যস্বত্বের বা'ষেতের অস্ত- 
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গত-ভূম্সির পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে, এই হেতু ভিন্ন 
[ অন্য কান হেতুতে ] এ খাজান! ব! খাজানার হাঁর 
বৃদ্ধি হইতে পারিবে নাঁ। 
(২) কোন মধ্যন্বত্বাধিকারী ব! রায়ত ও তীহার স্থার্থ- 

গ্রত পুর্ববাধিকারীর! যাহা! বিশ বৎসর পরিবন্ভিত হয় 
নাই, এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ 
করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দণায় 
ব। আনুষ্ঠানিক কার্ধ্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপ- 
রীত [প্রমাণ] পর্শান না যায়, [তাবৎ] এইক্সপ অনুমান 

হইবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি এ খাজা নায় 
বা! খাজানার হারে ভীহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া 
আদিতেছেন । 

কিন্তু বদি কৌন আইনে কিম্বা আইন অনুসারে 
, এইরূপ আদেশ থাকে বে, স্থান বিশেষে মোঁকররী 
খাজানায় বা খাজানার হারে প্রজাম্বত্ব বা কোন শ্রেণীর 

প্রজান্বত্ব থাকিলে তাহা তৎম্বরূপ (অর্থাৎ মোকররি 

বলিয়। ) উক্ত আইনের দ্বার কিম্বা উক্ত আইনানুসারে 
নিদ্দিষ্ট (কোন) তারিখে ব! তৎপুর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে 
হইবে, তবে এ স্থানে কোন প্রজাস্বত্ব বা, স্মলবিশেষে, 
উক্ত শ্রেণীর প্রজাব্বত্ব তদ্রাপে রেজিষ্টরী কর! ন! হুইয়| 
থাঁকিলে তৎসন্বন্ধে এ তারিখের পর পুর্ববোক্ত অনুমান 
খাটিবে ন।। 

(৩) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে 
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক্ 

করা গেলে, অথবা অন্য সুমির সহিত মিশাইয়া এক 
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যোত কর! গেলে, রায়তের ভোগররুত ভূমি বনবন্ধে ই 
ধারার কার্ধ্য হইবার কোন বিক্ষ হইবে না। 

[যোতের জমি কতক বাহির করিয়া দিয়! কিম্বা ন্তন জমি 
যোতভুক্ত . করিক্না, যোতের তাঙ্গা-গড়া হইলেও ৫* ধারার বিধান 
খাঁটিবে। ' অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময হইতে খাঁজানার রিস্বা 
খাজানার হারের বেশি কমি না হইম্না থাকিলে খাজান! কিন্বা হার 

বৃদ্ধি হইবে না। এবং ২০ ৰসর এক খান্ভানা কি এক হাঁর চলিয়া 
আসিলে ধরিয়া লও যাইবে যে, চিরশ্থাধ়ী বনোবস্তের সময় হইতেই 

$ খাজানা কি এ হাঁর বরাবর চলিয়া! আঙ্সিতেছে। তবে যোতের 
জমি মাপে কমি বেশি হইলে অবশ্য খাজানারও কমি বেশি 
হইতে পারিবে |] 

(৪) কয়েক বৎসর মিয়াদে কোন মধ্যন্বত্ব ভোগ 

করা গেলে, কিন্ব! ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে তাহা শে 

হইতে পাঁরিলে, এই ধারার কোন কথা ততপ্রন্ত 
বন্তিবে না। 

[মেয়াদি কি শর্তি মধ্যস্থত্ সন্দন্ধে এই ধারা থাটিবে না। ] 

৫১ ধারা । কোন প্রজার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে 
কিম্বা কোঁন কষিবৎসরে সে ষে 

সি যে নিয়মে ভূমি ভোখ্ করে, »উৎ- 
সন্ধন্ধে অনুমানের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে 

৪ অর্থাৎ তর্ক উঠিলে] অব্যবহিত 
ূর্ধবস্ভা কৃষিবৎসরে যে খাজান! দিয়া যে যে নিয়মে 

সে ডমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত. দর্শন না. গেলে; 

দেই খাজানা দিয়া সেই সেই নিয়মে নে ভূমি ভোগ 

করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে । 



[৫০] 
ভুষিক খরিযাগ পরিরর্তন হইলে খাজানার পরিরর্ভনের কথা। 

৫২ ধারা! (৯) প্রচ্ত্যেক প্রজ! 

(কে) পূর্ব্বে যে পরিম্বাণ ভূমির জন্য খাঁজানা দিয়া- 
ভূমির পরিমাণ পরি- চেন, মাপ করিয়া! তদধিক ফত 

বর্ম হুল খাঙজানায় ভূষি খাক! প্রমাঁগ হয়, তত কৃমির 

পরিবর্তনের কধা। জন্য তাহার অতিরিক্ত খাজান! 
দিতে ছইবে ; কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, মধ্যস্বত্বের কি 
যোতের অন্তর্গত জমিতে যোজিত এ অধিক ভূমি 
মধ্যন্ততহ্র কি ফোঁতের সন্তর্গত পূর্বে থাকিয়া [অর্থাৎ 
[ পূর্বে ছিল, তাহার পর] শিকম্ভীক্রমে ব| প্রকারা; 
স্তরে নট হইয়াছিল ও তাহাতে [ অর্থাৎ শিকম্তিতে 
জর্মী কমিয়া গেলেও ] খাজান! কমান ষায় নাই, তবে 
'এই বিধি খাঁচিবে না, এবং 

_ (খ) পুর্বে ষে পরিমাণ ভূমির জন্য খাঁজান! দিয়া- 
ছেন, মাপ করিয়। তাহার মধ্যন্যত্বের বা ষোতের অস্ত- 
গতি ভূমির পরিমাণ তদপেক্ষা যত কম প্রমাণ হয়, তত 

ভূঙ্বির জন্য ভীহার খাঁজানা কমাইতে ত্বত্ববান হইবেন। 

কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, নষঈ ভূমি পয়স্তী ক্রমে ব! 
প্রক্]রাভ্তরে ভাহার!-মধ্যস্বান্থের বা যোতেরঅন্তর্গত জমী- 

তে ্ঘাজিত হইজ্লাছিল, এবং এরূপ ফোঁঞধ -হওয়াতেও 
খা্জানি দৃদ্ধি কর যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না। 

(২) কি-পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া 

ছন্াছ, ওহ নির্ঘয় করিতে 'হইলে, মোকুদ্দমার 
কোন পক্ষ-যদি_ রূপ ্রধথনি। ক্ারেন, ভবে আদালত 
নিগ্রলিখিত বিষয়ের প্রতি-দু্তি রাগিবেন, অর্থাৎ, 



॥ ৫৯ ] 

. (ক) শঁজান্বত্বের মূল ও ঘিষ্নঈ;) ধা .&. গঠজানধা 

মধ্যস্থত্বের বা যোতের অন্তর্গত সমগ্র; ভুজ্রি:নিভি 
মোট. খাজানা। ছিল- কি না [ব্সর্ধাৎথ (ই এজান্বত্ব 
পত্তনের .সময়ে' কি প্রকার, অবস্থায়।ঞবং রি নৈম্বমে- 

পন্তন হইয়াছিল; যেমন, যত জমীই থক ন। ক্ষন) 
মোটের উপর এই মোক্ত। খাজা ধার্য হইয়াছিল: 
কি না। ] ূ 

(খ) প্রজার মোট খাজানার বৃষ হইছে বলিয়া 
কি প্রকারান্তরে [ অর্থাহ মোটের; উপরু খাজনা বাঁড়া” 

ইয়! কিন্! অন্য কোন প্রকারে ] ভূম্যপিকারীর, জ্ঞাত- 
সারে ও অনুমতি মহকারে এ প্রঙ্গাকে অতিরিক্ঞ, ভূমি 

ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে, কি না ; 
(গ) খাজানা-বা ভূমির পরিমাপ সন্বন্ধে বিরাদ, ৭ 

হইয়। কত কাল এ প্রজান্বত্ব চলিতেছে.) ও 
(ঘ) মোকদ্দম। উপস্থিত করিবার সমজ্রে মে মাপ" 

কাটা ব্যবন্ৃত হয় ঝা! যাহখর এ স্থানে ব্যরহান্ন থাকে, 
তাহার তুলনায় প্রজান্বত্ব স্থষ্থি হইবার সময়ে বে মাঁপ” 
কাটা ব্যবহৃত হইত বা যাহা এ স্থানে ব্যরহ্থার' ছিল, 
তাহার দৈর্্য ৷ | 

[ সাবেক কি মাপ ছিপ এবং এখনই বাকি মাপ, এবং সাবেকের 

মাঁপ কাটিতে আর এখনকার মীপ কাটীতে কত ফেরফার, তাহার তুলনা 

করিয়া জমির বেশি কমি হওয়া-ন! হওয়া! স্থিন্, করিতে হইবে। ] 

(৩) খাজানায় যে টাক. যোগ করিতে হইবে, 

[অর্থাৎ জমী বেশী.হওয়ার দরুণ কত টাকা বৃদ্ধি হইবে] 

তাহ।, নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত দিকউগ সেই 



প্রকারের গুতজ্প: হবিধাবিশিষ ভূমির নিমিভ সেই 
শের, -প্রজীদের যেহাঁরে -খাজানা দিতে হয়, তাহার 
প্রার্তি, এবং ' 'অধ্যন্বত্বাধিকাঁরীর বেলা তিনি আপিনার 

মধ্যস্বন্থের খাজনা সন্থন্ধে যত লভ্য পাইতৈ স্বত্ববান্, 

তৎপ্রুতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু বাহী মোকদ্দমার অবস্থা 
বিবেচনায় অনুপধুক্ত কি অন্ঠাধ্য হর, কোন স্থলে 
এমন খাজান। ধাধ্য করিবেন না 

(৪) মধ্যস্বত্বের ব। ভি মোট বাধষিক মুল্যের 
[অর্থাৎ লভ্যের| যত হাস ঘটে, তাহ। পুর্ববকার মোট 
বাষিক মুল্যের যত অতশ. হয়, খাজানায় যে টাক 

কমাইতে হইবে, তাহাও পূর্ববদেয় খাজানার সেই অংশ 

হইবে; কিন্যা নষ্ট |হওয়া| ভূমির বাধিক মুল্যের সন্তোন- 

জনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ [ভূমির] 

হ্রাস হয়, তাহ! মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির 
পূর্ব পরিমাণের যে অংশ, খাজানায় যে টাকা কমি 
দিতে হইবে, তাহাও পুর্বদেয় খাজীনার দেই অংশ 
হইবে । 

[ক্পাখেকার ছুলনার .যে পরিমাণে মোট বার্ষিক লভ্য কম হইবে, 

সেই হারহানিতে খাজানাও কম হইবে। 1কন্বা, ষে শ্থছলে আগ্গেকার 

মোট, লত্যের সন্তোষজনক প্রমাণ ন। পাওরা যায়, সে স্থলে যে পরিমাণ 

জমী যঁপে কম- হইবে, সেই হারহ।প্লিতে খাজানাও কম হইবে ।] 

ধাজালা দিবার কথ 

(৫৩ ধারা কোন প্রজার দেয় নগদাঁন্ খাজনা, নিয়ম- 

পত্র কিম্বা প্রচলিত প্রথা শ্রবল 
খানার কির কথা 1 0 মানিক, সমান চারি কিস্তিতে 



| | 

শে সে এক এক কির টক দয হইবে 

[লীগে দ্বারা কিস্বী। প্রচলিত প্রর্ণামতে যেখানে বত .কিদ্বিতে, 

খাজাণা “আদায়ের নিম আছে, দেখালে: তত কিস্তিতেই খাজানা 
আদায় তইবে। - আত, যেখানে কিস্তি সুন্দ্ধে, দলীলঙ নাহি। । প্রচলিত 
প্রথাও কিছু নাই, সে স্থলে সমান চারি কিস্তিতেই খাজান আদায়. 
হইবে । যেখানে যে রকম সন প্রচলিত থাকে, সেখানে সেই জনের& 

হত হইতে তিন ভিন মাস অন্তরে, শেষ তারিখে কিন্তির ডিউ হইবে ।] 

৫৪ ধারা । (১) প্রত্যেক খাজানার কিন্তি ষে 

তারিখে দেয় *হয়, সেই তারি- 
জানা বিবার সমস খের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে প্রত্যেক 

প্রজা এ কিস্তির টাক দিবেন। 

(২) এই আইনমতে যে যে স্থলে প্রজা আপন 
খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই সেই স্থলে 

ছাড়া ভূম্যাধিকারীর গ্রাম্য কাছারাতে কিম্বা, তদর্ধে 
ভূম্যধিকারী অন্য সে সুবিধামত স্থান নিরূপথ করেন, 
সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে। | 

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সাধারণতঃ বা. বিশেষ 
কোন স্থানের নিমিভ গ্রজাকে পো্টাল মনিআর্ডারক্রমে 
খাজান৷ দিবার ক্ষমত। দিয়! সময়ে সময়ে রিধি প্রণয়ন 

করিতে.পারিব্নে। 

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিজতির:আহাশ-.ঘে- 
সময়ে দেয় হয়, যেই সময়ে বা! . তত্পূর্য্ব” যথা বিধি- 
ফ্েওয়া না গেলে, ভাহা বাকী খাজনলা বলিয়া! গণ্য 

হইবে। 



ক:ধারাস (৯), কোন প্রজা. খাজানার হিসাবে 
.. কোন. টাকা দিলে, য়ে রৎসরে, 

নু কিন্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে 
“উহা জম! দিতে চাছেন, তাহা 

নির্গেন্প করিতে পারিবেন ; এবং তদনুসারে এ টাকা 
জমা-ইইবে। : 24 

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, 
ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ 
করেন, সেই বৎসরের ' সেই কিস্তির হিসাবে টাক। 
জম! করিয়া লইতে ' পারিবেন । 

দাখিলা ও হিষাবের কথা । 

৪৬ ধারা । (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকাঁরীকে 
খাজানার হিসাবে [ অর্থাৎ খাজানার বাবতে ] টাক! 
ুমযধিকারীকে টাকা দিলে, যত টাঁক! দেন, উক্ত 

ধিলে, প্রজার দাখিলা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার 

পাইবার-্পের কখা।  লিখিত-দা্িলা উক্ত ভূম্যধিকারীর 
স্থানে তত্ক্ষণাৎ পাইতে তীহার স্বত্ব আছে। 

(১) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি (চেক) 
প্রস্তুত করিবেন এবং পাখিবেন। 

(৩) এই আইনের ২য় তফসীলে দাখিলার যে পাঠ 
দেওয়াঁ গেল, সেই পাঠে যে বিশেষ কথ [ অর্থাৎ যে 
সকল বিররণ.] লিখিত থাকে, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী 
টাকা ফিবার*ময়ে সাহা যাহা নির্দেশ করিতে পারেন, 
দাখিলাক়।-'ও তাহার [চেক] মুঁড়িতে সেই 'লেই 
বিশেষ কথ | [ অর্থাৎ বিবরণ ] লেখা থাকিবে । 



পা. ৫৫ রি পু 

কিন্তুস্থানীয়, গরর্মেন্ট, সময়ে সময়ে ,লাধারণতঃ 
কিস্বারকিলেষ কোন স্থানের কন্যা বিশের় কোন শ্রেণীর 
_মোক্রদ্দমার নিমিত ৮ পাঠ নিদ্রেশ বা অন্ুমৌ- 

(8) যে প্রত্যেক দাখিলায় দারতঃ -এই স্বারার 
আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে; বিপরীত 

দর্শন না গেলে, তাহ! যে তারিখে দেওয়া 'খায়, সেই 
তারিখ পর্যযস্ত খাঁজানাঁর সমুদয় দাওয়ার পুর! ফার্খতী 

বলিয়া অনুমান হইবে । 
| দাখিলার ফারমে যে সকল বিবরণ দিবার বিধান আছে, তাঁহার 

যথাসস্তব সার কথাগুলি যদি কোন দাখিলায় না থাকে, তাহা হইলে 

আদালত অনুমান করিবেন যে, দাখিলার তারিখ পথ্যস্ত সমস্ত খাঁজানার 

দেনা পাঁওন! পরিশোধ হইয়া! ফারখতি হইয়াছে । ভূম্যধিকারী বদি 
ধাজানা বাকী থাক! বলেন, তবে বাকীর প্রমাণের ভার তাহার উপর 

পড়িবে। ] 

৫৭ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার 

টিয়ার খত খাজান। দ্রিতে হইবে, তৎ- 

ফারখতী বা হিসাবের সসস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়। 

বিবরণপত্র পাইবৰার ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এ 
অধিকারের কখ1। রঃ তিন 

বদর অবসান হইবার তিন 

মানের মাধ গঁ প্রজ। বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর 

স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত এ বশুসরের শেষ 

| পর্যাস্ত পাওন। সমুদয় খাজনার ফারখতী স্বরূপ দাখিল! 

পাইবার অধিকারী হইবেন। 

(২) ভূম্যধিকারী এ কথা স্বীকার ন। করিলে, 



র্ রা 

প্রজা চারি'আন। ফী দিলে, এ বৎসর: শেষ ছুইবার-খর 
তিন মুস।মধ্যে, এই আইনের ঘিতীয় তফসীলের পাঠে, 
কিন্ব। স্থানীয় গবরণমেন্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিনা 
ধিশেষ কোন, স্থানের কিন্বা, বিশেষ কোঁন' শ্রেণীর 

ষোকদ্দঘার নিমিত্ত অন্ত যে পাঠ নির্দেশ করেন, যেই 
পাঁঠেষে যে বিশেষ কথ! লিখিত থাকে, তৎসম্লিত 

হিমাপ্তরর বিবরণপাত্র পাঁইবার অধিকারী হইবেন। 
(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপন্দ্রের প্রতিলিপি 

প্রস্তুত করিয়! রাখিবেন, তাহাতেও এরূপ বিশেষ কথ৷ 

লেখ থাকিবে। 

৫৮ ধারা। (৯) প্রজা কোন খাজান! দিলে, যদ্দি 

. ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতি- 
সি রে ৯ _ রেকে তাহাকে ৫৬ ধারার নিদ্দিউ 

এবং মুচি না রাখিলে বিশেষ কথা সম্বলিত দাখিল! দিতে 
প্ ও জরিমানার অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে 

প্রজা খাঁজানা দিবার তারিখ 

অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা 

মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ 

করেন, সেইন্ধপ দণ্ডের টাক। উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে 
আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে 

পারিবেন। | [অর্থাৎ দিগুণ টাকার দাবিতে প্রজা নালিশ 
করিতে পারিবে 1] 

২ যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে 
প্রজার-দাওয়ামতে ৫৭ ধারার নির্দিষউ ফোন বৎসরের . 
ক্ারতভীস্বরূপ জাখিলা কিম্বা, প্রজ। এরূপ দাখিল! 
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পাইবার অধিকারী না হইলে, হিসাবের বিবরণপন্তর 
দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের 

দাখিলা বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল,* সেই বৎসর 
প্রজ। ভূম্যবিকারীকে যে সমস্ত খাজান। দিয়া থাকেন, 

তাহারমোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক 
আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের 
টাকা উত্ত' ভূম্যধিকারীর স্থানে আদার করিবার নিমিত্ত 
উল্ত প্রজা পরব কৃষি বসরের মধ্যে মোকদ্দম! 
উপস্থিত করিতে পারিবেন । 

(৩) কোন ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে 

উক্ত কোন ধারার আদেশমত দাখিলার ব! বিবরণপত্ররের 

[অর্থাৎ প্রজ।র হিসাবের] মুড়ি ব। প্রতিলিপি প্রস্তুত 
করিয়। ন। রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাক। পর্যন্ত অর্থদণ্ড 

হইতে পারিবে । 

৫৯ ধারা । (১) স্থানীয় গবপমেন্ট পূর্ববলস্ভী কয়েক 

ধারামতে ব্যবহারের উপযোগী 
দাখিলার ও হিসাবের ১ ৫ 

পাঠ স্থানীয়, গবর্ণমে- মৃড়িস্দ্ধ দাখিলার ও হিসাবের বিব- 
টের প্রত্থত করাইবার রণপত্রের পাঠ প্রস্তুত করাইয়া 
4 ভূম্যধিকারীদিগের নিকট কিক্রুয়ার্থ 
মহকুমার কাছারীতে রাখাইবেন | 

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচিত বোধ করেন, 

তদনুলারে ক্রমান্বয়ে বা প্রকারাম্তরে পত্রান্ক দেওয়। 

পত্রের বহী ধাধিয়। এ সকল পা বিগ্রয় করা যাইতে 

পারিবে । 
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৬০ ধার! । কোন মহালের মালিক, কার্ম্যাধ্যক্ষ, বা 
| রেজি কর যি বন্ধক গ্রহীতার নিকট খাজান। দেন 

কারী, কাথ্যাধযকষ, বা হইলে, যে ব্যক্তির নাম উক্ত 
রা দাখিলা মহালের মালিক কাধ্যাধ্যক্ষ বা 

ঝাল তাহার ফলের বন্ধকগ্রহীতা। বলিয়া ভূমি রেজি- 
ফ্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের 

[৭] আইনমতে রেজিষ্টরী কর! যাঁয়, সেই ব্যক্তির 
কিম্বা! তদর্থে তাহার. ক্ষমতাপ্রাণ্ড মোক্তারের প্রদত্ত 

দাঁখিল!, খাঁজানার প্রচুর ফারখতী হইবে; এবং যে 
ব্যক্তির নাম এরূপে রেজিরী করা থাকে, তিনি দাওয়া! 
করিলে ততুত্তরে খাজান! দিবার দায়ী ব্যক্তি এইরূপ 
প্রতিবাদ করিতে পারিবে না যে, খাজান। তৃতীয় কোন 

ব্যক্তির প্রাপ্য | অর্থাৎ ৭ আইন মতে যাহার নাম 

রেজিষ্টরি আছে, তিনিই খাজন। পাইবার অধিকারী । 
অপর কেহ মালিক আছে বলিয়া প্রজা আপতি 

করিতে পারিবে না| ] 

কিন্তু রেজিষ্টরী কর! ভূম্যধিকারী, কা্ধ্যাধ্যক্ষ বা 
বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে এরূপ তৃতীয় কোন ব্যক্তির 

যে কোনি প্রতিকারের উপায় থাকে, এই ধারার কোঁন 
কথায় তাহার বিস্ব হইবে না। 

খাজানা আমানত করিবার কথ! । 

৬৯ ধারা! (১) নিন্লিখিত কোন স্থলে অর্থাৎ, 

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার 

সি রা গিমিভ টাঁক। 'দিবার প্রস্তাব 

দরখাত্তের কথা । [যাচ্ঞা] করেন এবং ভূম্যধিকারী 
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তাহা লইতে বা! তজ্জন্য দাখিল! দিতে অস্বীকার 
করেন) 

(খ) যে স্থলে খাজানার টাঁকাঁর দায়ী প্রজা পুর্ব্ব 

প্রস্তাব অগ্রান্থ করাতে বা দাখিল! না দেওয়াতে এরূপ 

বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, তাহার খাজানা যে 

ব্যক্তিকে দেয়, তিনি তাহা লইতে ও তন্নিমিত্ত দাখিলা 
দিতে ইচ্ছুক হইবেন না [ অর্থাৎ যেখানে পূর্কবে কোন 
বার বাচ্ঞ! করাতে খাজান! লওয়া হয় নাই, কিন্ত 
দাখিল! দেওয়! হয় নাই, অতএব শুবারেও ভূম্যধিকারী 
খাজানাও লইবেন না, দাখিলাও দিবেন না; প্রজার এই- 
রূপ বিশ্বাস হয়] 

(গ) ষে স্থলে এ টাকা সহাংশীদিগকে সংস্য্টভাবে 

[ অর্থাৎ সরিকান্কে এজমালীতে ] দিতে হয়, গ্লাবং 
প্রজ। তমিমিত সহাংশীদের সংস্ষ্ট দাখিলা 'পাইন্তে ন! 
পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাহাদের [ অর্থাৎ সকল সরি- 

কের] পক্ষে খাজনা লইবার ক্ষমত! প্রাপ্ত না হইয়া 
থাকেন; কিন্বা 

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি এ খাজান। পাইবার স্বত্বা- 
ধিকারী, এ বিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে ? সেই 

স্থলে 

প্রজার মধ্যন্তত্বের বা যোতের খাজানার মোকদ্দমা 

গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদী- 
লতে তৎকালীন পাওন! সমুদয় টাকা আমানত করি- 

বার অনুমতি পাইবার নিষ্ষিন্ত গ্রজা লিখিত দরখাস্ত 
দাখিল করিতে পারিবেন । 
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২) যেষে হেতুতে [আমানতের ] দরখাস্ত ,হই- 
তেছে, এ দরস্বান্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং 

(ক) ও (খে) স্থলে যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা 
জন! করিয়ালইতে হইবে, তাহার নাম, 

'(গ) স্থলে যে সহ্থাংশীদের নিকট খাজানা দেন! 
হয়, কিন্ব। প্রজা তন্মধ্যে যত জনের নাম নিদ্দেশ 
করিতে পারেন, তাহাদের নাম, এবং 

(ঘ) স্থলে যেব্যক্তিক্ষে শেম খাজানা দেওয়া হই- 
পাছে তাহার নাম, ও এক্ষণে যেব্যক্তি বা যেসকল 

ব্যক্তি দাওয়! করিতেছেন, তীহার বা তাহাদের নাম 

দিতে হইবে 
তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন ও দেওয়ানী মোক- 

দ্র কাধ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২ ধারার নির্দিষ্ট 
প্রকারে সত্যপাঠ লিখিবেন, অথবা এমোকদ্দমার রত্তাস্ত 

তিনি স্বয়ং না জানিলে, বিনি'জানেন, এরূপ কোন 

ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সত্যপাঠ লিখিবেন ; 
এবং স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যে ফী 

দিবার আজ্ঞ! করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে । 
৬২ ধারা । (১) যে আদালতের নিকট, পূর্ব ধারা- 

নত টি মতে দরখাস্ত করা যায়, যদি সেই 

করা মায়, আদালত. আদালতের বোধ হয় যে, দরখাস্ত- 

তাহার রসীদ ধিঙগে এ কারী উক্ত ' ধারামতে . খাজানা 
৭ আমানত করিবার অধিকারী, তবে 
বার কী]: . খাজান] লইয়া তম্িমিত্বৎ আদা- 
তের সোছরঘুক্তরপীদ দিবেন । 
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(২) এই ধারামতে যে রসী্ দেওয়া যায়, তাহা 
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা 
যায়, তৎসম্বদ্ধে ফারখতীর ন্যায় ক্ার্য্যকর হইবে - 

পূর্ব্ব ধারার (ক) ও (খ) শ্রকরণের শ্হল' হইলে 
ধাহার নামে আঁমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে 
বলিয়! দরখান্ডে নাম লেখা! থাকে সেই ব্যক্তি, | 

উক্ত ধারার (গ). প্রকরণের স্থল হইলে খাজান! 
বাহাদের পাওনা হয় সেই সহাংশীরা, এবং 

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহ! 
পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি, উক্ত খাজান! গ্রহণ 
করিলে ষে প্রকারে ও যে পরিমাণে [ফারখতীর 
স্বরূপ] হইত সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে 

উদ্ত রসীদ কার্ধ্যকর হইবে । 

৬৩ ধারা । (১) যে আদালত আমানত লন, সেই 
আদালত তাহা প্রাপ্ত হইবার 

এ পাইবার নোটিস আপন কাছারীর কোন 
সের কথা। 

স্বপ্রকাশ স্থানে অবিলদ্দে লাঁগা- 

ইয়া দিবেন। এ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃতান্তের 
বর্ণনা থাকিবে । 

(২) পূর্ধোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া 
দেওয়। যায়, সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে 

পরবর্তী ধারীমতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া 
না গেলে, আদালত অবিলম্বে | 

৬১ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের স্থল হইলে, ঘে 
ব্যক্তির নামে আমানতী, টাক! জমা কেরিয়া লইতে 
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ছুইবে বলিয়। দরখাস্তে লেখা থাকে, সেই ব্যক্তির উপর 

: সউত্ত ধারার গ) প্রকরণের স্থল 'হইলে, আমানত 
পহিবার নোটিস ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে, কিস্থা 
যোত যে গ্রামে থাকে, সেই শ্রামের কোন স্থপ্রকাশ 
স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন ; ও 

(ঘ) প্রকরূণের স্থল হইলে, যে যে ব্যক্তির এ 
আঁমানতী টাকা পাইনার দাওয়া বা অধিকার আছে 
বলিয়া উক্ত আদালত বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, 
সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় এরূপ 
নোটিস জারী করাইবেন। 

৬৪ ধারা । (১ যে কোন ব্যক্তি উক্ত আদালতের 

আমানতী টাকা দি-. বিবেচনায় আমানতের টাকা পাই- 
বার বা ফিরাইয়া দ্ি- বান অধিকারী বলিয়া বোধ হয় 

82 আদালত তাহাকে এ টাকা দিতে 
পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ 

অধিকার থাকে তৎসন্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের 

শিম্পত্তির অপেক্ষায় এ টাকা রাখিতে পারিবেন । 

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল 
মনিঅর্ডার করিয়! এ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে । 

(৩) যে তারিখে আমানত করা যায় দেই তারিখ 
অবধি তিন বশসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে 



৬৩ 

দেওয়। না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা, করেন 
ও যে আদালতের নিকট খাজাপ। আমানত কর। বায় 

সেই আদালতের দত্ত 'রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে" 

দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা [অর্থাৎ 

দিবার নিষেধ কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে দিবার 

হুকুম ] না থাকিলে, আমানতী টাকা আমানত- 

কারীকে ফিরাইয়! দেওয়। যাইতে পারিবে । 

(8) পুর্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী 
কোন আদালত যাহা কিছু করেন, তৎসন্বন্ধে ভারত- 
বর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত 'ফ্টেট সেক্রেটরী 
সাহেবের বিরুদ্ধে কিন্বা' গবর্ণমেপ্টের কোন কর্মচারীর 
বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্ধ্য 

উপস্থিত কর! যাইবে না ১ কিন্তু এই ধারামতে এরূপ 

কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া 

যায়, এ টাক! পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির, 

তাহার স্থানে 'এ টাক! আদায় করিবার কোন বাঁধা 

এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না । 
বাকী খাজানার কথা । 

৬৫ ধারা । প্রজা, কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী, 

মোৌকররী হারে ভূমি ভোগকারী 

৭ ২ রায়ত বা! দখলীন্বত্ববিশিষট রায়ত 

বা দখলীন্গত্ব প্রাপ্ত হইলে ভীহাকে বাঁকী খাজানার 

রানা উচ্ছেদ করা, যাইতে পারিবে 
লাম হইতে পারিধার না; কিন্তু তাহার মধ্যস্বত্ব বা 

১৫ , যোত উহার খাঁজানার ডিক্রী জারী- 
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ক্রঘে নীলাম হকঈটীতে পারিবে, ও এঁ খাজান উহার 
 শুথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে । 

1 ক্কামেহি *মধ্যবত অর্থাৎ .তালুকের এবং মোকররি রাইয়তের 
জোনের খাজান! বাকী পড়িলে উচ্ছেদ হইবে না কিন্ত খাজানার দায় 
সর্বাপ্গণ্য হইয়া ইঁ তালুক কি জোত নীলাম হইবে । ] 

৬৬ ধারা । (৯) যে প্রজা কাঁয়েমি মধ্যস্বত্বাধি- 
টিক কিলার কারী, মোকররী হারে ভূমি ভোগ- 

খাজানার নিমিত্ত উ- কারী রায়ত, বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট 
চ্ছেদ করিবার কথা। .রাঁয়ত নহে, তাহার স্থানে যেখানে 
বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে এ সনের শেষে, 

কিম্বা যেখানে ফমলী বা! আমলী মন চলিত থাকে 

সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে, বাকী খাজান। পাওন! 
থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা৷ আদায় 
করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন, এব 
কোন ডুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানার 
নিমিভ উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান্ হউন বা ন! হউন, 

তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দম৷ উপস্থিত করিতে 
পারিবেন । 

(২) বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদমায় 
বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে, তাহাতে বাকী 
খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওয়া হইলে এ স্থদের 
টাকা লিখিত থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি 
পনের দিনের মধ্যে, কিন্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত 
বন্ধখাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ববার খোলে সেই 
দিনে উক্ত টাকাও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া 
গেলে জারী করা যাইবে. না। 



৮.2 ঃ 
* রশ 

ক ৫. ঃ 
৫ র্ 

৬) বিশেষ “কারণ থাকিলে) আদালিত: এই-ফ্ীরার: 

লিখিত, পনের দ্রিন কা -ক্গাড়াইয়া দিতে পারিবেন 

পারিবেন 1] 

৬৭1 কিস্তির. টাক কৃষিবতসরের যে তিন মাসে 
পাওনা হয় সেই তিন মাসের 

বাকী খাজনার হুদের রাত 
টি অবসানাবধি মোকদ্দম। উপস্থিত 

| করণ পর্যন্ত সাঁয়াণ্যতঃ বৎসর 

শতকরা বার টাকা হারে বাকী খাজান্মুর উপর স্থ্দ 
চলিবে । 

| কোয়াটরের শেষ দিন হইতে নালিশ রুজুর তারিখ পধ্যস্ত 
শতকরা মাজিক এক টাক! হারে বাকী খাজানার হুদ চলিবে! সুদের 

সুদ চলিবে না । 

এই আইনের ৩১৭৮ ও ১৯৮৩ ধারা মিলাইদা1 দেখিলে বুঝ! 

ধায় যে যেখানে পূর্বাহধি হুদ সন্বপ্ধে অন্যবিধ চুক্তি বা! প্রচলিত প্রথা 

মাছে, সেখানে হদের এই (বিধান খাটিবে ন। ] 

৬৮ ধারা । (১) বাকী খাজানা আদায়ের কোশ 

র্ য় ঘদি আদালতের, বোধ 
টিসিহাল বিনা. 6 সরি 

ধাজানা না দেওয়াগেলে হয় ঘে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা 

কিস্বা'অন্তায়রূপে প্রতি সম্ভাবিত কারণ ব্যতিরেকে তাছার 
বাদীর পামে খাজানার মর ৃ 
রন করা বেলে নিয়া জানা দিতে. উপেক্ষা বা. 

ক্ষতিপূরণের . আজ্ঞা, অবন্জীকার করিয়াছে, তবে খাজান। 

করিনার ক্ষমতার কথা। ; ও খরচা বলিয়া যত টাকা 'ডিক্রী 

হয়, তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা.খাজান্নার ডিত্রটী হয় 

তাহার শতকরা ২৫২টাকার অনধিক যত ক্ষতিপূরণ 
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(উপযুক্ত বোধ, করেন বাদীর সতত: ক্ষতিপূরণের টাকা 
শাহিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন? 

কিন্তৃ*প্ই ধারামতে ক্ষতিপূরণের: আজ্ঞা; হইলে, 
স্থদের ভিজ্তরী হইবে না।' 
(২ বাকী খাজান। আদায়ের কোন ম্বোকদ্দমায় যদি 

আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিন্ধ বা. 'সস্ভাবিি 
কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে; তবে বাদী 
যে.মোট টাকার, দাওয়া করে তাহার শতকর। পঁচিশ 
টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ 
করেন তত টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার 
আজ্ঞ। করিতে পারিবেন । 

ফসলী বা ভাওলী খাজানার কথ! । 

৬৯ ধারা । (১) যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই ব। বিভাগ 
করিয়া খাজান। লওয়। যায়, 

উপ (ক) সেই স্থলে যাচাই ব৷ 
ফথা। বিভাগ, কুরিবার উপযুক্ত সময়ে 
যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্্মকারক দ্বারা 
উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, 

(খ) কিম্বা উৎপন্ন ফদলের পরিষাণ বা! মূল্য বা 
বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়, তরে কলেক্টর সাহেব কোন 

প্রাক্ষের প্রার্ঘনামতে এবং কলেক্টর সাহেব খরচ . বলিয়া! 
যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা 
আমানত করিলে, এ ফসল যাচাই ব1.বিতাগ করিবার 
ন্বিষিত যে কর্মচারীকে, উপযুক্ত . বিবেচনা; .করেন 
উহাকে নিধুক্ত..করিতে পারিবেন,। 



1৯1 
(২. কোর ক্ছলে জিলার রা মহকুমার সাঁজি্রেট, 

সাহেবের মতে কূপ আঁন্ঞ। করিলে শাসতিভঙ্গ নিবারিতু 
হইবার মন্তাবনা, সেই-স্থলে কালেক্টর সান্হর: এরূপ. 
প্রার্থনা না. হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন । 
 (৩)কোন কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন 

উ্চ্ধ। করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবু 
ফসল স্থানাস্তর করা, আজ্ঞাদারা নিষেধ করিতে 

পারিবেন। | 

৭০ ধারা । (১) কালেক্টর সাহেব পুর্বব ধারামতে 
দিনার কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে 

গ্রেলে, কাধীপ্রণালীর. আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম" 

2 চারীর প্রতি এই আজ্ঞী করিতে 
পারিবেন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসর- 
স্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেপর লওয়া গেলে 
উক্ত আসেসরদের সংখ্য1, যোগ্যত। ও নির্বাচনপ্রণালঃ 

সম্বন্ধে এবং যাঁচাই বা বিভাগ করণকালে যে কাধ্য- 

প্রণার্লী অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাহাকে 
আদেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত কম্মচারী দেই 
আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন । 

(২) উক্ত কর্মচারী ফাচাই বা বিভাগ করিবার পুর্বে 
ধে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে 
তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও  প্রজাকে দিবেন ; 
কিন্তু ভূম্যধিকারী বা গ্রজ! নিজে বা কর্পকারক, দ্বারা. 
উপন্থিত.'না হইলে, তিনি . একতরফা! কার্্যানুষ্ঠান 

করিতে পাঁরিবেন। 



8 2 
মি 

বত 
1 

* 

(৩ উক্ত কর্মচারী পাই ব! বিভাগ ক্করিলে 
আপন কাতান রিপোর্ট কালেক্টর 'সাহৈবের 

(৪) কালেক্টর সাহেব উক্ত. রিপোর্ট বিবেচন! 

করিয়! দেখিবেন এবং উভয় 'পক্ষকে তাহাদের কথা 

শুনিবার স্থযোগ দিয় কোন তদস্ত আবশ্যক বোধ 
করিলে দেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে 
আজ্ঞা ন্যাষ্য বোধক্রেন মেই আজ্ঞা করিবেন 

(৪) কালেক্টর সাহেব উচিত বৌধ করিলে, পক্ষ- 
দের মধ্যে-যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেও- 

যারী আদাল্নতের নিষ্পতির নিমিভ অর্পণকরিতে পারি- 
বরে ১ কিন্তু উক্তরূপ নিয়মের সাপেক্ষ থাকিয়া, গাহার 

আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ভূম্যধিকারী বা প্রজা দেওয়ানী 
আদালতে প্রার্থনা করিলে, ডিক্রীর ন্যায় প্রবল কর! 
যাইতে পারিবে । 

(৬) উক্ত কম্মচারী বাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে 
দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র উক্ত কালেক্টর সাহে- 
বের কাছারীতে দাখিল করিয়া রাখ! যাইবে। 

৭১ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই কারিয়! 
ফলের দখল স্বন্ধে খাজানা লওয়! গেলে সমস্ত ফসল 

্বত্ব ও দায়ের কথা। দখলে রাখিতে কেবল . প্রজার 

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া! খাজানা লওয়া 
গেলে, যাবৎ উহ! বিভাগ -করা না হয়, তাবৎ সমস্ত 



০৬৯] 

ফলল থলে. রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে 

কিন্ত যাহাতে যথাকালে;উপযুক্জ বিভাগ করিবার বাধ] 
হয় এন্সপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে তিনি, ফলের কোন 
ংশ খামার হইতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন না| 

(৩) উভয় স্থলেই কুঃম্যথিকারীর পক্ষে কোন হ্ত- 
£ক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে 
ফলল কাটিয়। সংগ্রহ করিতে পারিবেন | | 

(৬) যদি প্রজা কমলের কোন অঞশ এরূপ সময়ে, 

বা এরপ প্রকারে স্থানান্তর করেব,যাহাতে যথাকালে 
তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাঁধা 'হয়, তবে শস্ত- 
সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই 

গ্রকারের শস্ত সর্ববাপেক্ষা পুর্ণ পরিমাণে যত যাচাই 
হয়, ফসল তত হইয়াছিল সঙলিয়। জ্ঞান করা যাইবে । 

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হংলে কিন্বা মধ্যস্বত্ব বা যোত হস্তাস্তর 
কর! গেলে পর খাঁজানার দায়ের কথা। 

৭২ ধারা । (১) কোন গুজার ভূম্যধিকারীর স্বার্থ 
হস্তান্তরের নোটিসনা  ভস্তাস্তর কর গেলে হস্তাত্তর করি- 

পাইরা পুর্ব ভূম্যধি- বাব পর যে খাজান। পাওন। হয়, 

১৬ ঃ ৮৮ তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তা- 

ভূম্যধিকারীর স্বাথগ্রহী- স্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে 
তার নিকট প্রজার দায়ী দেওয়া! গেলে, যদি হস্তান্তর ক্রমে 

লাহইবার কখা। . গ্রহীতা এ প্রজাকে হস্তত্তর হুই- 
বার নোটিস এ খাজান। দিবার পুর্বে না দিয়া থাকেন, 
তবে এ প্রজা উত্ত খ্মজানার নিষিভ হস্তাস্তরক্রেমে 
গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে নাঁ। 



[৭] 
(২) ষে কুম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, ভ্াহাকে 

এক্ুমিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তাস্তরক্রজে- 
গ্রহথীত। নির্ষিষ্ট প্রকারে গ্রন্গাদের নিকট এক সাধারণ 
নোটিস প্রচ্মার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপ- 
যুক্ত নোটিদ হইবে । 

[মুল ইংরেজী আইনের সঙ্গে এই ধারার (২) প্রকরণের তর্জমা এ্রক্য 
হয় নাই। অনুবাদকের ভুল হইয়াছে । এই প্রকরণের প্রকৃত মরু 
এই যে - যে খানে একটামাত্র প্রজা নহে, বেশী প্রজা থাকে, সেখানে 
হস্তাস্তরগৃহীতা অর্থাৎ খরিদ,_বা অন্য প্রকার হস্তান্তর স্থত্রে ষিনি 
ভুম্যধিকারী হইয়াছেন, তিনি জনে জনে প্রত্যেক প্রজাকে সেই 
হস্তাস্তরের নোটিশ না দিয়া নিদিষ্ট মতে (অর্থাৎ সরকারী গেজেটে 
ষে রকম নিরম নির্দিষ্ট হইবে, সেই নিয়মে) সাধারণ নোটিশ প্রচার 
করিলেই হস্তাত্তরের প্রচুর নোটিশ হইবে |] 

৭৩ ধারা । কোন দখলীত্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ভূম্যধি- 
টা বানিনান্রাত কারীর সম্মতি ব্যতিরেকে ডো 

হস্তান্তর হইবার পর নার বোত হস্তান্তর করিলে, এরূপ 
খাজানার নিমিত্ত দায়ের হস্তান্তর হইবার নোটিস নির্দি্ট 
রি প্রকারে ভূম্যধিকারীকে ন! দিলে, 
যাবৎ [এ নোটিস ] না দেওয়া যায়, তাবৎ হস্তাম্তর 
হইবার পর যে খাজান। বাকী পড়ে তজ্জ্য হস্তাত্তর করত! 
ও হস্তাস্তরত্রমে গ্রহীতা সংস্যষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ 
উভয়েই তুল্যরূ'পে) ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন। 

ক্আাইনবিকদ্ধ আবওয়াৰ প্রভৃতির কথ!। 
৭3 ধারা । প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, 

আবওয়াব প্রভৃতি মাথট কিন্ব! তদ্প অন্য নাম দিয়া 
রন হুইবার প্রজাদের উপর যে কোন কর 
কথ] 1 



[| ৭১ ] 

ধবার্ম্য করা! যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এপ 
কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইল্ব | . 

৭৫ ধারা । প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রল্ম 

দেয্ব খাজানার অতি. ন| হইলে, আইনমতে যে খাজাদ। 

ক ৪৮৭ দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে 
ন্তায় করিয়া লইলে কোন টাঁকা বা তাহার ভূমির উৎ- 
ধণ্ডের কথ] পন্নের কোন, অংশ ভূম্যধিকারী 

অন্যায় করিয়। গ্রহণ করিলে, উর্ভ” প্রজা এরপ গ্রহণ 

করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপ গৃহীত 

টাকার বা উৎপন্ষের মূল্যের অতিরিক্ত, ছুই শত টাকার 
অনধিক আদালত দগুস্বূপ ঘত টাকা উচিত বোধ 

করেন, তত টাকা, কিন্বা যাহা এঁরূপে অন্যায় করিয়া 
লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মুল্যের দ্বিগুণ ছুই” 
শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের ব৷ মূল্যের 

দ্বিগুণের অনধিক টাকা/*ভূম্যধিকারীর নিকট পাইবার 

নিমিভ মোকদ্দম। উপস্থিত করিতে পারিবেন। 
গার ০০০টি 

৯ অধ্যায় । 

ভম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান । 
উৎ্কবধসাধনের কথা। 

৭৬ ধারা । (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন 
“্উংকর্ষসাধন"শকের রায়তের যোতের সন্ধন্ধে “উৎকর্ষ- 
র্থ। সাধন” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, যে 
কোন কার্ধ্য দ্বার। ধেতের মুল/ বৃধি হয়, যাহ] উক্ত: 



রী 

'ক্লৌোতের উপযোগী ও উহ! বে উদ্দেষ্ঠে জমা দেওয়। 
সায়, সেষট" উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা .যোতের উপর 
করা না গেলেও সাক্ষাৎসন্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা 
যায় কিম্বা করিবার পর সাক্ষাতসন্বন্ধে এ যোৌতের উপ- 
কারজনক করা যায়, সেই কার্ষ্য বুঝাইবে 

 রাইয়তের ঘোতেই হউক কিম্বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই দোতের 
উপরার করিবার জন্য অন্য স্থানেই হউক, সেই যোতের উপযুক্ত 
এবং যে অভিপ্রায়ে যৌঠ বিলি হইয়াছে দেই অভিপ্রায়সঙ্গত যে 
কোন কাধ্যের দ্বারা €যাতের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সেই কার্ধাকে “উৎকর্ষ 

সাধন বলে ।] 

(২) বিপরীত দর্শান ন! গেলে, নিম্নলিখিত কার্ধ্য- 
গুলি এই ধারার মন্ীন্ঘায়ী উৎকর্ষসাধন বলিয়া অনু- 
মান হইবে, 

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যো নিযুক্ত 
মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জল সঞ্চয়, [জলা 
যোগান বা [জল] বিতরণ করণার্থ কুপ ও পুক্করিণী ও 

জলপ্রণালী প্রভৃতি খনন ; 

(খ) জলসেচনার্ঘে ভূমি প্রস্থত করণ ; 

(গ) ষে ভূমি কৃষিকাধ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, টা যে 

অকধিত পতিত ভূমি আবাদ কর! যাইতে 
তাহার জল নিঃসারণ কিন্বা নদী বা অন্য জল 

উদ্ধার করণ কিন্া জলগ্লাবন হইতে রক্ষা! করণ, কিন্বা 
জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ, টু 

খ্াধাধি কি্বা আবাদযোগ্য পতিত, জমির জল বাহির করা, 

নদী কি অন্য জলা! হইতে উদ্ধার করা, বানে বৃক্ষা করা, জলে খাইয়া, 

নাখার বিগ্া তি না করে এজপ উপার করা |] 
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(ঘ) কৃবিকার্ধ্যার্ঘ ভূমি হাঁসিল বা পুরিষ্ষার করণ 
কিন্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন ; 

(ও) পূর্বোক্ত কোন কার্ধ্য নূতন করিয়া করা, ব 
পুনর্ববার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা! পরিবর্ধন 

করা; 
*চ) আবশ্বক বাহিরের ঘর [অর্থাৎ দরকারি ঘর 

ছুয়ার ইত্যাদি ] সমেত রায়ত *ঞ তীয় পরিবারের 
উপযোগী বাসগ্নহ নির্মাণ | 

(৩) কিস্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য করেন, 

তদ্দার! স্বীয় ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মূল্য বিশেষরূপে 
কম হইয়া পড়িলে, ধঁ কার্ধ্য এই আইনের অভিপ্রায়- 
মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না । 

৭৭ ধার|। (১) কোন রায়ত আপনার যোত 

যা মোকররী হারে ভোগ করিলে বা 
দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত যোত যোতে তাহার দখলীশ্বত্ব থাকিলে, 

মে উৎকরষসাঘন  রায়ত বা ডূম্যধিকারী নিজে উৎ- 
কর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, 

এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত 
সম্বন্ধে উৎকর্ষপাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে 

পারিবেন না। 

[ মোকররী রাইয়ৎ কি দখলীব্বত্ের রাইয়ৎ ষদি নিজে উৎকর্ষ- 
সাধন করিতে রাজি হর, তাহা হুইলেই ভুম্যপিকারীকে মে উৎকর্ষ 
সাধনে বাধা দিতে পান্ছিবে, নচেৎ পারিবে না। সেইকপ, ডূয্যধি- 

কারীঞ যদি নিজে রাজি হন, তবেই রাইক়ংকে উৎকর্সাধমে বাধ! 
দিতে[পান্িবেন। নচেৎ পারিবেন লা।] 
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নি বকধিধ্রায়ত চি কুষ্যধিকারী রয়েই এ 

উতর দাধন' করিতে চাহেন।ত তবে. উক্ত“ভূম্যধিকীরীর 

ী অন্য ওক বা অধিক যোত তদ্দপরা স্পষ্ট না 
ইল্লে, রায়তের 'উত্কর্ষাধন করিবার... অশ্ব 
থাকিবে |] 

[থে উংকর্ধমাধনে কটা মাত্র যোতের উপকার হয়, ভূম্যধিকারী 
এবং রবাইযৎ উভয়েই তাহা ফ্রিতে চাছিলে গ্রে রাইফ়তৈরই তাহা 
কারিধায় অধিকার থাকিকে] 

৭৮ ধারা । রায়ত ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে-_- 

উতকর্ষসাঁধন প্রভৃতি করিবার সত (ক) উৎকর্ষ- 
সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব বিবাদ নিষ্পত্ত সীধ্ন করিবার, স্বত্ব- 
করিবার কথা । সম্বন্ধে, . 

কিন্ব। (খ) কোন বিশেশ্ব কার্ধ্য উৎকর্ষসাধন কি না, 
 এতৎসন্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে, কালেক্টর সাহেব 

যেকোন পক্ষের প্রার্থনামতে দেই বিবাদের নি্পত্তি 
করিতে পারিবেন, এবং ভাহার নিপ্পতি চূড়ান্ত হইবে | 

শ৯ ধারা । (১ দখলিম্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপন 

দখলী ধন্বশচ্ঞ 'দোত যোতেব জলসেচনার্ঘ কৃপ ডি 

জন্বন্ধথে উতকর্ধসাধন নুযঙ্গিক বিষয় প্রস্তুত, রক্ষা ও 

কবিবাৰ স্বব্বের কধা। মোমত করিতে পারিবেন ও 
আপনার ও স্বীয় পরিবাবের নিমিভ আবশ্যক বা্চিরের 
ঘর সমেত উপবুক্ত বাসণৃহ প্রস্তত কন্তুতে পারিবেন ; 
কিন্ত উক্ত মতে কিম্বা পণ্চাল্লিখিত বিধানমতে না 

হইলে আপনার যোতদন্বদ্ধে ব্বী় ভূম্যদিকারীরর অনু- 



যতিনা লইয়া অন্য কৌন: উৎকর্ষসান সবিতে, পারি 
বেন জা, 

ূ ১ স্বীয় ভূষ্যধিকারীর আনুমাতির প্রয়োজন, না 
থাকিলে, যে বখলীন্বন্শনয রায়ত-আপন যোত নগদে 
যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন,এভিলি ৫ সেই উৎরর্ষ- 
সাধন করাইতে চাহিলে, ঘুক্তিদিদ্ধ সময়ের মধ্যে এ 
উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ 
করিয়া তাহাকে অনুরোধ গড পর্দতে বা দেওয়াইতে 
পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী এঁ অনুরোধ পালন করিতে 
অক্ষম হইলে বা উপেক্ষা করিলে, নিজে এ 'উৎকর্ষ- 
সাধন করিতে পারিবেন । 

৮০ ধারা । (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে 

ম্যবকারীর উৎকর্ষ উৎকর্ষলাধন করেন, কিনা ফ্রাা 
সাধন রেজিষ্টরীকরি- আইনমতে তাহার খরচে করা) যায়), 

5 কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে 

সাভায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থাপীয় 

গবর্ণমেন্টের নিধুক্ত রাজন্ন কর্মচারীর নিকট প্রার্থন। 
করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন । 

(২) স্থানীয় গবর্ণমেক্ট সময়ে সময়ে বিষিক্রমে 

যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপরত্র শেইরূপ : পাঠে 
লিখিতে হইবে, ও. তাহাতে সেইরূপ সন্ধান [অর্থাৎ 

ব্ান্ত ]. থীকিবে, :ও নেই: শুকারে, স্থানীয় তাতে 
রী বন্য উপায়ে হার, সত্যতা, /নির্র/কর। 

যাইবে। 
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০ খেুকরচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত, হন/'ততিনি, 
ক), বং আইন প্রচলিত হইবার পুর্বে উত্কর্ষ- 

সাধন, হইলে, ঈএই ক্যাইন প্রচলিত হইবার িয়াবধি, 
(খ).এই আইন প্রচলিত হইবার. পর উৎকর্ষ 

বসান হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি, ্ 
৯২ মাঁসের মধ্যে প্রার্থনা করা না. গেলে তাহা 

অগ্রাঙ্ করিতে পারিবেন । 

৮১ ধারা । (৯) খক্রান যোতের ভূম্যধিকারী ঝ! 

রর । প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন 
. উদ্ধকর্দসাঁধন সম্বন্ধে ৫ 
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি- করা বায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ 

: স্বাক প্রার্থনার কথা । করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন 

রাজন্ব কন্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন । 

তন্বী ইইলে যদি তিনি একসপ বিবেচনা না করেন যে, 

এ. প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ 

বেখ!ঃ না যায় ঘে, এ বিষয় কোন দেওয়ানী, 

আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী 

উভয্র পক্ষকে সময়ের ও স্হানের নোটিস দিয়া সেই 

[নোটিসের লিখিত] সময়ে ও স্থানে প্রমাণ লিপিবদ্ধ 

করিবেন । 

(২) এই ধারামতে কোন ীরষয় লাপবদ্ধ .করা 

স্কেলে, কুম্যথিকাী- ও প্রজ্জার মধ্যে কিন্বা তাহান্ধের 

আমীর দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে.পারে থে কোন মানু ্ 
চাদর কারা হয়ত তাহাতে. লিপিবদ্ধ. কথ। প্রমাণ 
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৮২ ধারা । (১) যে কোন রায়তবে তদীগ্ যোঁভ 
হইতে উচ্ছেদ করা যার সেই 

চিগৃলাসএত রায়ত বা তর্দীয় শ্বার্থগত পূর্ববাধি- 
দিতে হইবার কথা। কারী এই আইন অনুপারে যে 

সকল উতকর্ষসাধন করিয়াছেন, 
তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, 

উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন । 

(২) কোন আদালত, এর্বান রায়তকে উচ্ছেদ 
করিবার ডিজ্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে 

উক্ত রায়তকে উৎকর্ষ সাধনের নিমিভ ক্ষতিপুরণ দেয় 
হয়, তবে এঁ ক্ষতিপু রণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং 
রায়তের এ টাক। পাইবার নিয়মাধীনে [ অর্থাৎ শর্তৃ- 

যুক্তে ] উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আঁজ্ঞ। করিবেন। 

(৩) যে স্থলে কোন বিশেষ স্ুবিধা পাঁইবেন 
বলিয়া রায়ত বিনা ক্ষতিপুরখে উতৎকর্ষসাধন করিতে; 
বাধ্য হইবার চুক্তি রিয়া বা পা লইয়া তদনুসারে 
উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত হৃবিধ! প্রাপ্ত হইয়া 
ছেন, দেই স্থলে এই পধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত 
ক্ষতিপূরণ পাইবাব দাওয়। কর! যাইতে পারিবে না। 

(8) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাদ্ধের ২রা তারিখ ও 

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের ধধ্যে রাঁয়ত যে 
উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা 
হইয়াছে বলিয়। জ্ঞান হইবে | ্ 

(৫) কোন উৎকর্ষসাঁধনের নিমিত এই ধারামতে 
ঘে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূর- 
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পের পরিমাণ, নিরঘগার্থ স্ছানীয়,গবর্ণষেন্ট তন 
আসেদর উপধুক্ত যোধ করেন, তত জন আুসসর নূঙ্গে 

লইগ্লার নিমিত্ব আদালতের প্রতি আনা করিয়া এবং 
আনেসর্দের যোগ্যতা ও নির্ববাচন প্রণালী স্থির করিয়! 
স্থানীয় গবর্ণমে্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে 
বিজ্ঞাপন দিয়! বিধি প্রণয়ন করিতে পারিধেন। 

৮৩ ধারা । (৮ $ কোন উৎকর্ষসাধনের নিশিত 
নিলা পুর্ববধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার 

পুরখের পরিমাপ নির্ণক আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার 
করিতে হইবে, হাহার পরিমাণ নিণয় করিবার সময়ে, 

নস এই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে 1 

(ক) যোক্ষের মুল্য বা উৎপন্ন লা উৎ্পন্ষের মুল্য 

উৎকর্ধসাঁধন ছা্। যে পর্রযাণে বর্ধিত হইয়াছে, সেই 
পরিমাণের প্রতি 

(খ) উৎকর্ষসাঁধনের অবস্থার প্রতি ও তাহর ফল 
যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবন। তাহার প্রতি ; 

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও 

মূলধন লাগে, তপ্রতি » 
(ঘ) এ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোন- 

রূপ খাজানা হাস ব। ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য 
কোন হতিধা1! করিগ্না দিলে, তত্প্রাতি ১ এবং 

'' ₹) ভূমি হাসিল করা গেলে, কিন্ত্া অসেচিত ভূমি 
লেচিত' ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল 
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অবস্থিত ধাঁজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ কুরিয়া- 
ছেদ, সেই ফালের প্রতি । 

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, 
ভূম্যধিকারী ও রায়ত সম্মত হইলে, আদালত এইরূপ 
আঙেশ দিতে পারিবেন যে, সম্পূর্ণরূপে নগদ টাকায় 
প্রদতত না হইয়া, উহা! সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য 
কোনরূপে প্রদত্ত হইবে। 

ইমারত করিবার ও অন্ত কাধ্যের নিম ভূমি গ্রহণের কষখা!। 

৮৪ ধারা। কোন যোতের ভূম্যধিকারী প্রার্থনা 

করিলে, যদি কোন দেওয়ানী 

অন্ত কার্ধের নিমিত্ত আদালতের হৃদ্বোধ জন্মে যে, এ 

ভূমি গ্রহণ করিবার ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত 
নি এ ভূমির ব্যবহার ধরিয়। উক্ত 
যোতের অথবা উহ। যে মহালের অন্তর্গত সেই মহাঁলের 
হিতকর কোন যুক্তিপিদ্ধ ও উপযুক্ত কার্যের নিষিপ্ত, 

কিম্বা কোন ধরা, শিক্ষা বা দানসংক্রান্ত কার্য্যের 
নিমিত উক্ত ভূম্যধিকারী এ যোত বা তাহার কিয়দংশ 
গ্রহণ করিতে অভিলাষী, 

এবং যদি কালেক্টর সাহেবের স্টার্টিফিকেটক্রমে 
আদালত এঁ কার্ধ্য যুক্তিসিদ্ধ ও উপঘুক্ত বলিয়া! বুঝিতে 
পারেন। 

:. তবে আদালত যে যে নিয়ম উপঘুক্ত ধোধ করেন, 
. সেই সেই নিয়মে ভূম্যধিকারী কর্তৃক এ যোঁত গ্রহণের 
অনুমতি করিয়া প্রজার প্রতি এই আদেশ দিতে পায়েন 
যে, প্রজাকে পুর! ক্ষতিপুরণ দশবার শর্ত সমেত আদালত 
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ষেষে শর্তের অনুমোদন করেন) সেই শর্তে গ্রজী। 
ভৃদ্যধিকারীর নিকট উক্ত সমস্ত যোতে বা ত্বাহার উক্ত 
অংশে গুজার যে স্বার্থ থাকে, তাহ। বিক্রয় করিবেন । 

কোফা বিলি কবিবাৰ কথা । 

৮৫ ধারা । (১) রেজিক্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে 

না হইয়! [ অর্থাৎ বিনা রেজিষ্টরি 
দলীলে ] কোন বায়ত কোর্ধা বিলি 
করিলে, যদি ভূম্যধিকারীর সম্মতি 

না লঙ্ইয়। ৭ কোর্ষা পাট্টা কনা যায়, তবে উহ। 

উক্ত ভূম্যপিকারীব বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না । 
(২) কোন বায়তেব প্রদর্ত কোর্ণা পাটা শষ 

সবের অধিক মিয়াদ ক্ষপ্তি কাঁববান মম্মেব হইলে, 

হা রেজিষ্টরী কবণার্ধ গ্রহণ কব। যাইবে না । 

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবাব পূর্ব্বে বেজিষ্টনী 
কর! নিদর্শনপত্রক্রমে কোন বাষত শ্বাঘ ভুম্যপিকাবীল 

সম্মতি না লইমা! কোর্ষা পাউ। দিয়া থাকিলে ৭ কোফ। 

পাটা এই আইন প্রচলিত হইনাব সময়াবধি নয় বসবের 

অধিক কাল দিদ্ধ থাকিবে ন।। 

ইস্তফা ও পবিত্যাগ কাববাব কথা । 

৮৬ ধারা । * (১) কোন রায়ত পাটু। ব! অন্য নিয়ম 

পত্রব্ুমে অবধাবিত কালের নিমিত 
ইস্তক্ষা করিবার কথা । বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষিবৎ- 

সয়ের শেষে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবে | 

(২) কিন্তু ইস্তফা ফরিলেও যদি সে ইস্তফা 

কপ্সিবার অন্যুন তিন মাস থাকিতে ইত করিবার 

কফোফাবিলিব নিয়মে ব 
কথা। 
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অকিপ্রায়ের লোটাস, আপন: ভূম্যধিকারীকে..ন| দিয়া 
থাকে, তবে: ইত্তফা করিবার: তারিখের পরবর্তী কফি 
বৎসরের নিখিত এ রায়ত উত্ত যোঁতৈর খাঞ্গানা সঙ্দ্ধে 
ভূম্যধিকারীকে ক্ষতি-নিক্কৃতি দিতে দায়ী ধাঁকিবে 1 

[ক্ষতি নিবারণের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহাকে “তি সি 

বলে।] 

(৩) কোন রায়ত আপন .যোত ইস্তফা করিয়। 
থাকিলে, নিন্বলিখিত স্থলে, স্ার্থং বিপরীত দর্শান্ন না 
যায়, [ তাবৎ ] (২) প্রকরণের ক্ষার্য্যপক্ষে আদালত 

এই অনুমান করিবেন যে উক্ত নোটিস একূপেই দেওয়া 

হইয়াছিল, অর্থাৎ, 
(ক) যদি রায়ত ইস্তফা! করিবার পরবর্তী কৃষি বরে 

সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন ফোত লয়; 
(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা, হয়, 

সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যন তিন মাস থাকিতে 
যদি রাঁয়ত ইস্তফা কর! যোত ষে গ্রামে থাকে, নেই 
গ্রামে আর বাস না করে, 

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোতব৷ 
তাঁহার কোন অংশ যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন 

স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী 
করাইতে পারিবে । 

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, 
ভূম্যধিকারী এ যোতে প্রবেশ করিয়া উহ! অন্য কোন 
প্রঞ্জাকে জমা করিয়া দিতে কিন্বা নিজে চাল করপার্ধ 
মইতে পারিবেন 
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(৬) ১ টীম বৌ বেজিইটরা “করা নিধর্শনপাি- 

মে টি সর সের অবীন [অথাৎ রৈজিউরি 

রন পে ধা দীযসংযুক্ত ঘাকিলে, ভূ্যধিকারী, ও 

নারীর দঞ্দুতি 'নালইফী'যোত ইন্তফ করা গেলে 

&ঁ ফী, দ্ধ হইবে না। 

(৭) পুর্ব প্রকরণে যে স্থলের বিধান আছে দেই 

স্থল ছাড়া, যে বন্দেবৃত্ত বস্তক্রমে কোন রায়ত ও তীয় 

ূম্টবিকীরী সমস্ত ধৌত ব1 তাঁহার কিয়দংশ ইস্তফা 

করিবাঁর বিধান কষ্জেন, এই ধারার কোন কথায় দেই 

বন্দোবস্তের 'কোন বিদ্ব হইবে না। 

[যেখানে 'দায়সংযোগ নাই, সেখানে যোত ইস্তফা সম্বন্ধে ভূম্যধি- 

কারী € প্রা যেন ইচ্ছা) তেমন শিংিষ বহি পারেন ভাহাতে 

| অধ বাধিবে মা] 

৬৯ ধারা (১) কোন রাঁরত আপন চা 

'কারীকে নোটিস না দিয়]. 

' খীজান। যেমন দেনা হয়, তাহা 

দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আঁপন বাটা ত্যাগ 

করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির ঘারা আপন 

যোতি আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবসরে 

ধরপ' তযীগ করিয়া যার ও চাঁধ করিতে বিরত হয়, 

সেই বৎসর অতীত হইবার পর ষে কোন সময়ে 'ভূম্য- 

ছি ই যোতে। প্রবেশ করিয়া তাহা 'অগ্থ কোন 

প্রজাষে উ্জমী করিয়া দিতে পাঁয়িবেন,কিস্বা নিজে 

পরিত্যাগের কৃধা। 

হ কোন, ভূম্যধিকারী পরই ধারুঘতে ফন 
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গেড়ুছ প্রবেশ করিল রক, তিনি, এউত্ত /ঘোত 
পরিতাক্ত জ্ঞান করিয়া তাহ্ছুতে প্র এ কেউ 

এইকধ| প্রিখিছ। কালে, স্বাস্থ, কিসে বিদ্ধিউ 
পাঠে নোটিদ দাখিক্ন, করিরেন। এবং, স্থানীয় ্ানীয় গব্রসে্ট 
ব্ধিক্রমে .যে.প্রকারের আদেশ, করেনঃ কাদের বাহে 

সেই প্রকারে এ নোটিস প্রচার, করাইবেন। 
(৩) কোন ভুম্যণিকারী. এই, ধারামতে কৌন 

ধোতে প্রবেশ করিলে, এষ্পর্ধীটিপ প্রগুর করিক্র 
তারিখ অববি দুই বৎসর কিন্বাঃ দখলীস্বস্বশূন্য রায়ত 
হইলে, ছয় মান অতীত ন! হওয়! গৃর্ধযস্ত,এ.-রায়ূত যে 

কোন সয়গ্ে উক্ত ভূমির দধল কিরিয়। পা 'ইবার নিমিত 

মোকন্দম। উপস্থিত করিতে পারিবে। “তাহা শহুইলে 
রায়ত ইচ্ছাপুর্বক আপন যোত্ পরিত্যাগ ..করিয়ু! যায়, 

নাই আ'দালতের্ন এইরূপ হৃত্দাধ জন্মিলে, ফে কল: 

ন্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ মস্ত. ও 

বাকী খাক্জানা দিবার সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি 

(কোন) শর্ত ন্তাষ্য বোধ করেন, সেই শর্তে দক্খল ফিরিয়া 

'শংইবার আজ্ঞা করিতে প্রারিবেন । 

4.8) সমস্ত যোত বা তাহাটর.কোন্. অংশ. (রেজি 
ফ্টরী করা নিদর্শনপত্র ক্রমে কোর্ফা | বিলি কর! গিয়া 

থাঁকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারামতে উক্ত যোতে' 

প্রবেশ করিবার পুবের “য়ে বযুত্এ যোতের চা করিতে 

| বিরত হইয়াছে, দেই, জয়ত-যে, খাজনা দিত, ষেই 

-খাজানায়.ও সেই,রায়ক্রের স্থানে পাওনা সমু বাকী 
 খস্থান/কোর্) পাষ্টাদার দিবেন এই ' নিয়মে কোর্ধ, 
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পাডঠীর বিয়াদের অব কানের নিমিত্ত কোর্মা পাতা 
দাযকে মৃত্য. হোত দিবার প্রস্তাব 'করিরৈন। .কোর্ফা- 
পৃষ্টাদার যুক্তিলিদ্ধ সময়ের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রাঙ্ 
করিতে আ্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ভূম্যধিকারী 
কোর্ষ পাঠা অসিদ্ধ করিয়া এ যোতে প্রবেশ করিতে 
৩(১ ) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য 
কোন প্রজাকে জমা, করিয়া দিতে বা নিজে চাঁষ 
করিতে পারিবেন 

প্রজাস্বত্ব বিভাগের কথা । 
শপধারা। ভূষ্যধ্ধিকারীর লিখিত সম্মতিক্রমে ন! 

| হইলে [অর্থাৎ বিনা লিখিত সম্ম- 
হী তি তিতে] মধ্যস্বত্বের বা যোতের 

সন্বন্ধে বিভাগ বা তৎসন্বদন্ধে দেয় খাজী- 
সিদ্ধ না ছইবার কথ! । মার বন্টন ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে 

সিদ্ধ হইবে না। 

উচ্ছেক্কের কথা। 
৮৯ ধার! । ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে কোন 

প্রজাকে তদীয় মধ্যস্বত্ব বা যোত | ভিকরীজারীকষে: না 
হইলে উচ্ছেদ হই" হইতে উচ্ছেদ করা যাঁইবে 
বায কথ! । | *না। 

মি মাপ করিবার কথা। 
৯০ ধারা ॥: (৯) ভৃম্যধিকারী এই ধারার [বিধান 

নিয়া] ও ও কোন চুক্তি থাকিলে 
জারী ন ভাছার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিনা 
| খতদর্থে: ভাহার স্থানে ক্ষমত্তা- 
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প্রাপ্ত কেন্দিব্যক্তির দ্বারা, লাখেরাজ-ভূমি ছাড়া, ,আঁপন 

মহালের বা 'মধ্যত্বস্থের অস্তগত সমুদয় ভূমিতে শ্রবেশ 
. করিয়! তাহা মাপ করিতে পারিবেন । 

(২) কোন 'ভুম্যধিকারী প্রজার লম্মতি "বিনা, 
কিন্বা৷ কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিন! দশ 
বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন 
না। কেবল নিম্বলিখিত স্থলে এই নিম খাটিবে না, 
যথা 

(ক) যেস্থলে মধ্যসত্বের বা যোতের অন্তর্গত 

ভূমির পরিমাণ শিকন্ডী পয়স্তী হেতুক বসর বৎসর 
পরিবন্তিত হইতে পারে ও দেয় খাজানা এ পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। 

(খ) যেস্থলে বংসর বতনর আবাদী ভূমির পরি- 

মাণ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা আবাদী 
ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী, ইচ্ছাপুর্বধক হস্তাস্তর- 
ক্রমে না হুইয়। [অর্থাৎ আপো।শে হস্তান্তর ছাড়া] অন্য 
প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিধার, 

তারিখ অবধি ছুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই। 

(৩) এ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সম- 
যর পূর্বেই হইয়া থাকুক বা! পরেই হইয়া থাকুক, 
উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি” গণনা করা 
যাইবে। 
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| ৯১ খারা ১). কোন ভুমাধিকারী, পূর্ব ধারা 
মতে যে: পরি রা 

আদা উপসিত হই়া 0৯ তে 

রঃ অনু. এর, ৫ রাজার লি 

বার ফথা।,' আদালত এই আজ্ঞা করিতে 

| পারিবেন যে প্রজা . উপস্থিত 
থাকিয়! উত্ত ভূমির ছুহির ভূমির সীম! দেখাইর! দিবেন | 

(২) বদি কোন প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাধ্য করিতে 

অহ্বীকার বা উপেক্ষ করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত 

থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, দেই সময়ে 

ভূম্যবিকারীর আদেশমতে ভূমির দীমার ও মাপের যে 

মানচিত্র [অর্থাৎ নক্সা] বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তত কর' 

যায়, তাহা, ধিপরাত দর্ণান ন| গেল, পরিশুদ্ধ বলিয়া 

অনুমান হইবে | 

৯২ পারা । (১ কোন ভূম্যধিকারী ও প্রঙ্গার 

মধ্যে কোন মোকন্দমায় বা আমু- 

ঠাঁনিক কার্ধে কোন দেওয়ানী 

আসান: ব।রাজদ কর্ীগাহল মদ্রক্লুম়ে ভূমির মে 

মাপ হয়,তাহা একর [ ইংরেজী মাপ এক. একরে 

তিন বিঘাঁর.কিছু উপর হয়।] অনুসারে হইবে। কিন্তু 
উক্ত আঁদাঁলত-বা রাজন্থ.. কর্মচারী অন্যকোন বিশে 

নিয়মে মাপ করিধার আঁজ্ঞ| করিলে এই বিধি খাঁটিবে না 

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব একর ছাড়া, অন্য স্কানীয় 

খাপ অনুসারে নিয়মিত হইল্লে, একরের মাপ উত্ত 

মাপের নিয়মের কথা । 



পি সত ৬ তি সূ 

| ৭ ্ | [ চা ছু 

মোকিদমাঁর ব। ককা্যানুষ্ঠানের কাধ্যিপক্ষেপস্থানীত্ব,আপে 
পরিণত কর! বাইরে ! 
মামলা; মোন্ছদদমাতে সরকারী আপ একর: 'এবহিসাবেই 

হইবে কিন্ত পদ্ছত্ের মধ্যে অন্ত মাপ চলিত থাকিলে, সোরুদ্দমাতে 
সেই, একরের মাপ ভরাঙ্গানি করিস! চলিত মাপের হিসাবেই লেরা 
যাইবে।] . 

(৩) কোন স্থানে যে বা যে ষে মাঁপের নিয়ম প্রচ- 
লিত আছে, স্থাধীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তদন্ত 'লইবাঁর 

পর তাহ] নির্দেশ করিয়। বিধি প্রণর্ন করিতে পারি- 

বেন, এবং এঁরূপে যে নির্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত 

দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়। অনুমান হইবে | 
[ কোথায় কি রকম মাপের চলন আছে, সরফণার হইন্থে 'তাহার 

তদত্ত হইয়! সেই মাঁপ ধার্যের নিরম হইবে। অন্য নিয়ম্রে মাপ 
চলিত আছে, সরকারের ধাধ্য মাপ চলিত' নাই, এ কথ! যিনি বলিবেন, 

তাহাকেই তাহা। প্রমাণ করিতে হুঙভবে। সেই রপরীত প্রমাণ ঘাবৎ* 

ন! দর্শান হুয় তাবৎ সরকার বাহাছুরের ধাধ্য মাপই ঠিক বলিয়া ধ্ঈ' 
যাইবে | 

কাধ্যাণাক্ষের কথা। 

৯৩ ধারা । কোন মহালের ব! মধ্যত্মতের' কার্যযা- 

টিন্নাদ দায়ী ধ্যক্ষতা সম্বন্ধে তাহার সহাধি- 

একজন সাঁধারণকার্ধ্যা কারীদের মধ্যে যদি একোন বিবাদ 
ধ্যক্ষ নিষুক্ত করিবেন থকে, এবং সেই" কারণে 
না ইহার কারণ দর্শা- 
ইবার নিমিত্ত াহাদের (ক) সাঁধারণের অস্বিধা, কিনা 
উপর স্মাদেশ করিতে: (খ) ব্যক্তিবিশেম্ের স্বত্বের হালি 
ডিন হয় ব। হইবার সন1বন। ইল্প, ' তবে 

জিলা. জজ সাহেব, (ক) চিহ্কিত: স্থলে: বালের 
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 ষাছেবের; এবং (খ).চিন্িত' স্থলে, এ মহালে বা 
(ব্যস্ত যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির 
শ্রীর্ঘনামতে,কেন উক্ত সহাধিকারিগণ.এক জন সাধারণ 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাই- 
বার আদেশসূচক নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী 
করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। 

কিন্তু কোন্ মহালের বা মধ্যত্বত্বের সহাধিকারী 
যে স্বার্থের দাওয়ী-করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ 
তাহার দখলে নণ থাকিলে, এবং তিনি কোন মহাঁলের 
সহাধিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূষি 
রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের [৭] আইনমতে 
রেজিষ্টরী করা না হইয়া! থাকিলে, তিনি এই ধারামতে 
প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। 

1 মহালের বা মধ্যস্থতবরে সরিকদের মধ্যে যদি কাধ্যাধ্যক্ষতা। 
অর্থাৎ আদায় তহসীল আদি বিষ্র কার্ষেযর কর্তৃত্ব লইঙ্জ! বিবাদ 
হয়, তাহা হইলে সাধারণ কারধ্যাধ্যক্ষ অর্থাৎ এজমালী কর্ধকর্তা 
বাহালের জন্ত জেলায় জজ সাহেবের কাছে দরখাস্ত হইতে পারিবে! 

যে স্থলে এ সরিকানৃ-বিবাদে সর্বসাধারণ লেকের অ্বিধা 
হর, যে স্থলে কালেক্টর সাহেব এ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, আর 
ঘে স্থলে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি কিন্থা স্বত্বহানির সম্ভাবনা হয়, 
সে.-স্থালে সেই মহালে বা মধ্যদ্বত্বে যাহার স্বার্থ আছে, এরূপ কোন 
ব্যক্তি দরখাস্ত করিতে পারিবেন । 

 মাজী, কর্মকর্তা কেন বাহাল হইবে না,. তাহার: কারণ 
ধর্শছিবার জর জজ সাহের রঞ্ষল সারকের উপর মোট দিতে 
গান্ঠিরেন। 

ক্লত মহলে বা: সধ্যদত্বে যাহার . ্রডৃতপ্গ নখ .নাই, 



তি 1. 

অধব! মহা যাহার,৭.আইন, মতে অংলের, পরিাণে বায়জারী, নাই, 
এ' র়প সরি: ব্যক্তি রি দরধানত করিতে পারিবেন না রঃ 

বার পর এক মাসের মধ্যে পু 

পি 
যুক্ত, করণার্থ ভাহাদি- দেখাইতে না পারেন, তবেজিলার 

গকে আজ্ঞা দিতে জজ সাহেব তাহাদিগকে একজন 
পাৰিবার কথ] । ূ ১ 

সাধারণ কাধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করি- 
বাব আদেশসুচক আঁজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং এ 
আজ্ঞা দিবাঁর পুর্বেব যে কোন সহাধিকারী উপস্থিত 

হন নাই, এ আজ্জার নকল তীহার উপর জারী করা 

যাইবে । ৃ 

৯৫ ধারা । পুর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক 

9 মাসের অন্যন যে সময় জিলার 

হইলে কার্্াধ্যক্ষ নি-. জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া 

রর রা কমার দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা 

| উক্ত ধারার আদেশমতে' উক্ত 

আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, একূপ জারী করি- 

বার পর এক মাঁস মধ্যে যদি সহাধিকারিগণ এক জঁন 

সাধারণ কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার 

জজ সাহেবের অবগতি: নিমিত্ত রী নিয়োগের সম্থাদ না 

দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক, বন্দো- 

বস্ত হইবার সম্ভাবনা, আছে, জিলার. জজ..বাহেবকে 

ইহা বুঝাইয়া। দেওয়। ন! গেলে, তিনি | 

(ক) যে স্থলে কোর্ট” অব ওয়ার্ডনু উত্ত  মহাঃলর 



বা স্যশ্স্বের :কার্মযাধ্যক্ষতী ভার লইতে: সশ্ান্ঠ হন, 
সই সেট অব ওয়ার্ড দ্বারা এ মহালের বা. 
মধ্যববত্বের কার্্যাধ্যক্ষতা ছুইবার আদেশ দিতে পারি- 
ষ্্নে। কিনা 

খেটে যে কোন স্থলে [ অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই ] 
এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পাঁদ্িবেন। 

৯৬ ধার | কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহী- 
_. লের ও মধ্যস্বত্বের নিমিত্ত পূর্বব- 

সান পর ধারার €খ) প্রকরণমতে একজন 
কার্ধ্যকরপার্থ "কোন কাধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক 

স্বত্বের কাধ্যাধ্যক্ষতা করণার্ঘ উক্ত 
স্থানের নিমিত স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে এরূপ নিযুক্ত 
কর! গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে 

অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন 

মহাল সম্বন্ধে ষদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক 
জনকে কার্য্যাধ্যক্ষ' স্বরূপ নিষুস্ত করা উচিত বোধ 
করেনঃ তবে এই বিধি খাঁটিবে না 1 
( কতক্টাঃ স্থান ব্যাপিয়া 'স্বার্য্যাধ্যক্ষতা করিধাঁর জন্য, সরকার 

হইতে এক এক জন্ ম্যানেজার বাঁহাল হইতে পারিবে । কোর্ট ব্ 
রর .বিহয় না দির জঙ্ সাহেব যে-স্থলে এ্সখালী' কর্র্ত। 
বিুক্ধ, করিবেন, সে স্থলে যে ম্যানেজারের এলেকার, বিতর এ 
বিধি পড়ে সেই ম্যানেজারকেই নিযুক্ত, করিতে হুইবে, অন্ত- ব্যঞ্জি' 
নি: হই পারিবে না। তবে, মহালের কোন. সরিককে এজমালী 
কুক! দিযুক্' করিলেতাহাতে বাধা হইবে না] 



1 ৯১. এ... 

ঈধারা 14 যে কোন স্থলে ক্কোর্ট .অব' উয়ার্ডস্ 

কার্ট গর; ওয়ার্ডস. ৯৫ খধারামতে কৌন হালের বা 

নিউ মধ্যত্বত্থের :.কার্ধটার্যক্ষত1: ভার 
সেরা্ধযাক্ষতা বন্ধে গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট 
খাটিঘার কথা । অব ওয়ার্ডম্ বিষয়ক ১৮৭৯ লালের 

আইনের যে সমন্ত বিধাঁন স্থাবর সম্পত্তির কীর্য্যাধ্য- 
ক্ষতা সম্পকীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান, উক্ত কার্ম্যাধ্য- 
ক্ষত! সম্বন্ধে খাটিবে । 

৯৮ ধারা । (১) দ্দিলার জজ সাহেব উচিত বোধ 
দি ালীরিন করিলে সময়ে সময়ে যেরূপ 

যেষে বিধান বর্তিবে আদেশ করেন, ৯৫ ধারামতে 

তাহার কথা । নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিক 
স্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন,কিন্বা কা্ষ্যাধ্যক্ষরূপে 
তিনি যে টাঁক! আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ, 
শতকরা, অথবা অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশত অস্ত 

প্রকারে [অর্থাৎ কতক বেতন, কতক শতকরা ] 

প্রাপ্ত হইবেন | 
(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ :জামিন দিবার 

আদেশ করেন, উক্ত কার্ধ্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার, 
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিকেন। 

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে স্বত্বাধিকারীরা সংহ্য্ট- 
ভাঁবে-যে সকল ক্ষমতানুসারে কাঁধ্য করিতে পারিতেন। 
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে ারধ্যাধযক্ষতাঁ 
নলিমিত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতে, পারি 

বেন, এবং সহাত্িকারীরা এরূপ কোন. ক্ষমৃতানুসারে.. 



৯২ 

'র্ করিবেন না, [ অর্থাৎ দরিকদের সকল .ক্ষমতাই 
লেপ, হইবে, আঁর সেই: কার্ধ্যাধ্যিক্ষ সকল: সরিকের 
স্বুরপ হই সকল ক্ষমতা চালাইবেন 7 

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্াদুসারে লভ্য 

লইয়া কার্ধ্য করিবেন ও তাহা বন্টন করিয়া দিবেন। 
[সনাফার টাকায় জজ সাহেব যাহা করিতে বলিবেন, এবং যাহাকে 

যেমন হাঁটয়ারা করিয়া দিতে বলিবেন, কার্য্যাধ্যক্ষ সেইরূপই 
করিবেন 1] ূ 

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব দ্লাখিবেন এবং সহাধি- 
কাঁরিদ্িগকে বা তাহাদের কোন ব্যক্তিকে উক্ত হিমাব 

দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন | 
(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে 

পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে 
আপনার হিসাঁব পাস করিবেন। 

(৭) ভূম্বামীরা ১০৩ ধারামতে নে কোন প্রাথন! 

করিতে পারিতেন, তিনি" সেই প্রার্থনা করিতে 
পাঁরিবেন | 

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্তমে তাহাকে 
প্চ্যত করা যাইতে পারিবে, প্রকারাস্তরে নহে । 

৯৯ ধার! । কোন মহীল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট অব 

. সহাধিকারিগণকে  ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে 
কাধ্যাধ্যক্ষতা ভার স্থাপন কর! গেলে, কিন্বা ৯৫.ধারা- 
কপ ক্ষ; মতে তন্সিমিত এন্টুান কার্য্যাধ্যক্ষ 
0. নিমুক্ত করা গ্নেলে, যদি “জিলার 
গজ সাহেবের এইরপপ হৃদ্োয় জগ্মে যে, সাধারণের 



৯৩: ] 

অস্থবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্থের হানি বিনা, সহাধি- 
রারিদের; দ্বারা সংস্উটভাবে কার্যযাধ্যক্ষতা চলিবে, 
তবে তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারির্িগকে. উক্ত 

মহালের বা মধ্যস্বাত্বের কার্্যাধ্যক্ষতাভার প্রত্যর্পণ 
করিবার আদেশ করিতে পারিবেন । 

[ জজ সাহেব যখন বুঝিবেন যে সরিকদের হাতে বিষয় ছাঁভিদকা 
দিলে সাধারণের অনুবিধা কি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির সম্ভাবনা! নাই, 

তখন সরিকদের হাতে আবার বিষয় ছাড়িয়া এ পারিবেন । ] 

১০০ ধারা । হাইকোর্ট সময়ে স্ময়ে পুর্ব কএক 

বিধি প্রণয়ন করিবার ধারামত কাঁধ্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও 

ক্ষমতার কথা। কর্তব্য কন্ম নির্দেশ করিয়া! বিধি 

প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 

১০ অধ্যায় । 

স্বত্বের লিখন ও থাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি 

[ *স্বত্বের লিখন” ১০২ ধারাতে ব্যক্ত হইয়াছে । ] 

১০১ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন স্লে 
জরীপ করিবার ও মন্ত্রিসভাধিষ্তিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর 

স্বত্বের লিখন প্রস্তত জেনেরল . সাহেঘের অনুমতি 

করিবার আজ্ঞা দিতে গ্রহণ পূর্বক এবং পশ্চাল্লিখিত 
পারিবার কথা । ৃ | 

্ কোঁন স্থলে উচিত বোঁধ ' করিলে 

এরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, এইরূপ আদেশসূচক 
আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃর 



৯৪4 

কৌন স্থানের ভস্সি সম্বন্ধে জরীপ ও স্বস্ধের লিখন প্রস্তুত তি. 

“করা, যায়”) 

(২) বি্গলিখিত স্থলে মন্দ্রিসভারিস্ঠিত. ও যুক্ত গব 

গর জেন্েেরল সাহেবের অনুমতি পুর্ধেদ গ্রহণ ন! রিয়া 

এই ধারামতে আজ্ঞ। করা যাইতে পারিবে, অর্থা)- 

(ক) যে স্থলে দুম্যধিকারী কিন্থা। ভূ ধকারীদের 

বাগ্রজাদের অনেকাঁশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার 

প্রার্থনা করেন)**এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবণ- 

মেন্টের আঁদেশমত টাকা, আমানত করেন, বা তড্জন্য 

জামিন দেন, সেই স্থলে ; 

(খ) যে স্থলে এরূপ লিখন প্রস্তত করিলে, সাধা- 

রণতঃ প্রজ। ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বে গুরুতর বিবাঁদ 

আছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিজ্ঞতি ব নিবারণ 

হইতে পারে, সেই স্থলে । 

(গ) বে স্থলে গবর্ণমেপ্ট বা কোর্ট অন ওয়ার্ডম্ যাহার 

মালিক বা! কার্য্যাব্যক্ষ এরূপ কোন মহালের বা মধ্য- 

স্বত্বের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তুভূতিক্ত থাকে, সেই 

গুলে? এবং 

€ঘ) থে স্থলে উত্ত স্থানসন্ন্ধে রাজন্ব ধাধ্য [অর্থাৎ 

অরকাঁর বাহাদুরের মালগুজারি বন্দোবস্ত) হইতেছে, 

সেই স্হলে। 
) পরেই ধারামতে কোন আড্ঞার বিজ্ঞাপন রাজ- 

রয় গেজেটে: দেওয়া] গেলে তাহাই : উক্ত. আজ 

সধবিতি ইইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ ইইবে | 
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যেষে বিশেষ কর্ধা গেলে যে. যে “বিশেষ কথা 
লিপিবদ্ধ কর্ষিতে হইবে, লিখিতে . হইবে, উক্ত, আজ্ঞায় 
০০ তাহা নির্দেশ করা. যাইবে, ও. 
অন্ত বৃত্তান্ত ব্যতীত বা তদতিরিক্ত নিম্লিখিত সমুদয় 
বা কতকগুলি তম্মধ্যে থাকিতে পারিবে, .অর্থাং__ 

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ১ 
(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ তিনি মধ্যন্বত্বা- 

ধিকারী, কি মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত, কি 
দখলীন্বত্ববিশিন্ট রায়ত, কি দখলীপ্বত্বশুন্য রায়ত, কি 

কোর্ফ। রায়ত ; এবং তিনি মধ্যন্ত্বীধিকারী ইলে, তিনি 
কাঁয়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না!) এবং তাহার মধ্য স্বত্ব 

থাকিতে তাঁহার খাজান। বৃদ্ধি হইতে পারে কি না ১» 
(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অন্র- 

স্থান, পরিমাণ ও সীমা £ 

(ঘ) তীয় ভূম্যধিকারীর নাম ; 

(উ) দেয় খাজনা ; 

(9) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি 

প্রকারাস্তরে হউক, বে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাধ্য হইয়া 

থাকে, তাহা। 
ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে. থাকিলে, যে 

সময়ে ও ক্রমে [অর্থ [২ যেমন. যেমন ক্রম অবলম্বনে] 

-দ্ু্ধি ়  তাহা । 
(জি) যদি শ্ীজান্বত্ের কেনিবিশেষ নিয়ম.ও অনুষঙ্গ 

থাকে তাহা 1 
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*১০৩ ধারা | ভূম্বামী বা! মধযস্ত্বাধিকারী প্রার্ঘন! 
করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার 

তুক্ষাীর্ বা নধ্যন্বত্থা- 
ধিকারীর প্রার্থনামতে আদেশ হয়, ডাহা আমানত করিলে 
 রাজস্বরত্খারীর বিশেষ বাঁ তজ্জন্য ল, এতদর্থে রা ৯ তজ্জন্য জামিন দি তি 

চপ স্থানীয় গবর্ণমে্ট যে বিধি প্রশয়ন পপ. 8 কব! । 

করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুারে কোন রাজস্ব- 
কর্মচারী মহাল বা ঈ্্ব্ব বা তাহার অংশ সন্ধে পূর্ব 
ধারার নিন্দিউ, বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়। লিপিবদ্ধ 

করিতে পারলেন | 
১০৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত কোন আনু- 

নিগাররন্র নিক কার্য্যে যদি ইহা দেখা 
ধার্য করিবার সম্বন্ধে যায় যে, যে প্রজা! যেভূমিরনিমিত্ত 
কাধপ্রধালীর কথা। খাজানা দিতেছেন, তদতিরিক্ত ব! 

তন্নান ভূমি ভোগ করিতেছেন ন।, এবং যদি ভূম্যধি- 
কারী বা প্রজা খাজানা ধা্ধ্য করণার্থ প্রার্থনা না করেন, 
তাহা হইলে উক্ত কর্মচারী প্রজার দেয় খাজানা ও থে 
ভূমি সম্বন্ধে এ খাজানা দেয় হয়, তাহ। লিপিবন্ধ 

করিবেন । 

(২) যদি ইহা দেখ! যায় যে, প্রজ। যে ভূমির 
নিমিত খাজানা দিতেছেন, তদতিরিক্ত ব। তন্ন্যন ভূমি 
ভোগ করিতেছেন, অথবা যদি তৃষ্যধিকারী ব৷ প্রজ। 

খাজনা, | ঘার্ধ্য 'করণার্থ প্রার্থনা করেন, তাহ! হইলে, 
অথবা৯০৯১- ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফার স্থল 

হইলে; উক্ত কর্মচারী প্রজার ভোগরৃত ভূষিসন্বন্ধে 
উপযুক্ত ও স্যাধ্য খাজানা ধার্ধ্য করিবেন। 
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(৩) এই ধারামতে খাজানা ধার্য করিতে হইলে, 

যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত কর্মচারী বর্তমান 
খাজানা উপযুক্ত ও ন্যাধ্য বলিয়া ন্ুমান করিবেন 
গ্রবং খাজনা! বাড়াইবার বা কমাইবার বিষয়ে এই 
আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল 
বিধি নিদিষ্ট হুইল, ততপ্রতি দৃষ্টি রুখিবেন । 

১০৫ ধারা । (১) রাজন্ম কর্মচারটু এই অধ্যায়মতে 
কোন লিখন সম্পূর্ণ করিলে নিদ্দিষ্ট 

প্রকারে € নিদ্দিষ্ট কাল ধরিয়া এ 

লিখনের পাুলেখ্য [অর্থাৎ খশড়া] 

এ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে এ 

লিখনের কোন লেখ! সম্বন্ধে যে কোন আপতি কর! 

যায়, তাহ গ্রহণ করিয়। বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। * 

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উত্ত 
লিখন চূড়াস্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও নিদ্দিষ্ট 
প্রকারে উহা এ স্থানে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত 
লিখন যে এই অধ্যায়মতে বথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে, 

এরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। 

১০৬ ধারা । পুর্বব ধারামতে উক্ত. লিখন চূড়ান্ত- 
লিখদের লেখামশ্বন্বে দ্ূপে প্রকাশ করিবার পুর্বে কোন 

বিবাদ হইলে কাধ্যপ্র- সময়ে এই অধ্যায়মতে ধার্য্য করা 
ণালীর কথা ৷ 

খাজানার কথা ছাড়! কোশ লেখার 

শুদ্ধতাসন্বন্ধে অথব। রাজস্ব কর্ধ্চারী'$ লিখন হইতে 

কোন কথ! বাদ দিলে বা দিবার প্রস্তীব করিলে তাহার 

লিখন প্রকাশ করি- 
বার কথ।। 
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'উিত্য 'দস্বন্ধে বিরাঁদ উত্থিত হইলে, রাজন্দ কর্মচারী 
'এািবাদ আবণ কতিয়! নিষ্পভি করিবেন । 

১৯৭-্বায়া। এই অধ্যায়মতে-খাজানা ধার্য নীরি- 

সাজ কর্মচারীর যে বার সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্ম্যে 
্ষ্যপ্রণালী 'সবলহদ রাজম্য কর্মচারী দেওয়ানী, মোরু- 
করিতে হইবে তাহার কমার ফার্যপরশালীবিষয়ক আইনে 

মোকদ্দমার বিচার করিবার যে 

ক্বার্ধাপ্রশীলী নিধি আছে, এই আইনমতে স্থানীয় 
গবধর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কাধ্যপ্রণালী 

অবলম্বন করিবেন, এবং এরূপ আনুষ্ঠানিক কার্যে 

তাঙ্নার নিষ্পত্ভি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে । 
১০৮ ধারা । (১) এই অধ্যা়মত রাজন্ম কর্ম 

(রাজস্ব কর্মচারীদের চারীদের নিষ্পত্বির উপর আপীল 

নিম্পত্বির উপর আপী- শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট 

44 এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ 
জজ বলিয়! নিযুক্ত করিবেন। 

(২) এই অধ্যায়মত রাজত্ব কন্চারীর নিষ্পত্তির 
উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হুইতে পারিবে, 
এবং আপীল সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদদমার কার্য্য- 
প্রধালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহ! 
উদ্ত আপীল সম্বন্ধে যত দূর খাঁটিতে পারে 'খাটিবে। 

(৩). দেওয়ানী মোকদদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক 

পাইলেন .৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ 
জাজ হাইকোর্টের অধীন আদালত.হইলে যেরূপ হইত, 
উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিম়মাধীনে ১০৬ ধারামত 



[৯৯] 

সেইরূপ আপীল হইভে পারিবে। 
কিন্তু দ্বিতীত্র [ অর্থাৎ খাশ 7 আঙ্দীলে যদ্দি হাই- 

কোটি, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া! কোন মধ্যত্বত্বের 
বা যৌতের খাঁজান। ধার্য হইয়াছে, তম্মধ্যে কৌন 
কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিস্পতি পরিবর্তন করেন, 

তবে উক্ত কোর্ট এ মধ্যস্বত্বের বু, যোতের নিষিত্ত 
নূতন খাজান! ধার্য করিতে চ্গীরিবেন, কিন্তু তাহ! 
ধার্য করিবার বেলা একই লিখনের মধ্যে সেই 'শ্রেশীর 
অন্যান্য মধ্যস্বত্বের ব যোতের খাজানা ১০৪ ধারা মতে 

যেরূপ নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা. দেখিয়! 
চলিবেন । 

১০৯ পার।। (১) এই অব্যায়মতে যে লিখন 

নিচ প্রস্তুত কর! যায়), তাহাতে বে*ষে 

8১৮৮ ও ল্লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে 
তাহা অন্ুমানসিদ্ধ যে লেখ! সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা 
মণ বালা গ্রাহহই- পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে 

হইবে। | 
(২) উক্ত লিখনের যে লেখ। সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহ! 

বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ'বলিয়া অনুমান হইবে।। 
১১০ ধারা । এই অধ্যায়মতে কৌন খাজানা ধার্ধ্য 
করা গেলে, উক্ত লিখন চূড়াস্ত- 

যে লযরে খাজানা রূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী 

হইবে, তাহার কথা। কৃষিবসরের প্রারস্তাবধি উত্ত 

ধাধ্যকরণ ফলবছ হইবে । 
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১৯১ ধারা । ১০১ ধারামতে কোন আজ্ঞা! 

কর। গেলে , | 

(ক) এঁ আজ্ঞ। যে স্থান সম্পর্কে হয়, দেই স্থানের 
লিখম প্রস্তত করথ- অন্তর্গত কোন প্রজার খাজানা 

কালে দেওরানী আধা- 'পরিবর্তন বা. অবস্থা ' নিরূপণ 
লতে আনুষ্ঠানিক ৃ 
কার্ধা বন্ধ থাকিবার নিমিত কোন দেওয়ানী আদালত 

কথা। . উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ 
সস 

না হওয়া পধ্যস্ত কেন মোকদ্দমা বা! প্রার্থনা গ্রহণ 

করিবেন না এবং* 

(খ) কোন দেওয়ানী আদালতে এরূপ কোন 

খাঁজান! পরিবর্তন করিবার কিন্বা ১০২ ধারার নিদ্দিষ্ট 

বা উল্লিখিত কোন বিষয় নিরূপণ করিবার কোন 
কার্ষ্যানুষ্ঠান উপস্থিত থাকিলে, হাইকোর্ট যদি উচিত 

বৌধ করেন, তবে তাহা কোন রাজন্ব কম্মচারীকে 

হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন? 

১১২ ধার । (১) স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট যদি বুঝিতে 
বেনারাল পারেন যে, পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা- 

বন্দোৰস্তের অনুমতি নুসাঁরে কাঁধ্য করা সাধারণের 
দিবার ক্ষমতার কর্ধ। স্থধার! বা স্থানীয় মঙ্গলার্থে আব- 

শ্যক, তবে মন্ত্রিসভাবিষিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল 
সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নিম্গলিখিত সমুদয় বা 
কোন ক্ষমত| এই অধ্যায়মতে কর্্মকারী কোন রাজস্ব 
কর্মচারীকে দিতে পারিবেন, যথা 

(ক) সমুদয় খাজান! ধার্ধয করিবার ক্ষমতা। ; 
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(খ) উক্ত কম্ধচারীর বিবেচনায় লি বর্তম্নান 
খাজানা রাখা, এই আইনে নির্দিষ্ট থাকুক ব* না 
থাকুক, এরূপ কোন কারণে অন্থুপযুক্ত বা অন্ঠাধ্য 
(বোধ হয়, তবে খাজানা ধর্ধ্য করিবার সময়ে খার্জান। 

কম. করিবার ক্ষমতা । 

(২. এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতামুসাঁরে সাঁধা- 
বশত; বা বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমা বা বিশেষ শ্রেসীর 

মোকদ্দম। জম্বন্ধে কোন রিশ্ে্ষ স্থানের মধ্যে কাধ 

করা যাইতে পারিবে । 

(৩) স্থানীয় গবর্ণমে্ট এই ধারামতে কার্য্য 
করিলে, রাজন্ম কর্ম্মচারী কর্তৃক প্রস্তত খাঁজানা ধবার্য্য 
করণের লিখন যত কাল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর 
জেনেরল সাহেব চুড়ান্তরূপে দৃঢ় না করেন, ততকাল 
ফলবৎ হইবে ন|।. 

১১৩ ধারা । এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্বের 

ধার্য করা খাজান! বা যোতের খাজানা ধার্য কর! 

যত কাল অপরিবর্তিত গেলে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ 
থাকিবে, তাহার কথা । সাধন কিম্বা পরে মধ্যস্থত্বের ব! 

যোতের অন্তর্গত সুমি পরিমাণ প্ররিবর্ভন, হেতুর না! 

হইলে মধ্যন্বত্বের ব| দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত ধোঁতের বেল। 

পনের বর, এবং দখলীমবত্বশূন্ত যোতের বেলা ১১২ 

ধারামত কোন স্থলে কিন্বা ১০৪. ধারামত ভূম্যধি- 

“কারীর প্রার্থনামতে খাঁজানা ধার্য্য করা হইয়া, থাকিলে 

পাঁচ..বৎসর/ উক্ত খাঁজান। বৃদ্ধি করা যাইবে না। 
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উদ্ট পনের ও পাঁচ বসর.কাল্প উক্ত লিখন চুড়ান্ত- 
রূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি গণনা! করা 
স্াইবে। 

১১৪ ধার! | ১০১ ধারার [২] প্রকরণের [ঘ] দফার 

এই  অধ্যারমত স্থল ভিন্ন কোন স্থলে 'এই অধ্যায়- 

কারমানুষ্ঠানের ষেখরচ মতে কোন 'আজ্ঞ। করা গেলে, 

পড়ে তাহার কখা। . এই অধ্যায়ের বিধান কোন স্থলে 
সফল করিতে গ্ষ্ণমেন্টের বে সমুদয় খরচ পড়ে, 
তাহ! ; কিন্ব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত খরচের যে অংশ 
দিবার আদেশ করেন, সেই অংশ, এ স্থানের ভূম্যধি- 
কারী ও প্রজার! স্থানীর গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে 
সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় বেরূপ হারহারীমতে 
স্থির করিয়! দেন, সেইরূপ হারহারীমতে দিবেন ; 
এবং কোন ব্যক্তির খরচের হারহারীমতে যে অংশ 

তন্রপে দিতে হয়, তাহ গবর্ণমেণ্ট তাহার দেয় বাঁকী 
রাজশ্বের ন্যায় তাহার স্থানে আদায় করিতে 

পারবেন । 

১১৫ ধারা । (কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১০২ ধারার 

লিখন প্রস্তুত হইয়া (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ 
জজ ০৪ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ 
মান লা খাটিবার কথ।। | করা গেলে পর ৫০ ধারামত অন্ুু- 

মান এ প্রজান্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে না 
জুস গা গানলাত। জানাতে 
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৯১ অধ্যায় 

ভ্ামীর নিজ জী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি! 
১১৬ ধারা | ভূত্বাীর নিজ জমী বলিয়৷ বঙ্গদেশে 

. খামার জমী সংর- খামার, নিজ ধানিজ যোত নামে 

ক্ষণের কখা। . এবং বেহারে জেরাত, নিজ, সের 
বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী, 
পা্টাক্রমে কিন্বা' সন বসন পাট্রাক্রমে সেই ভূমি: ভোগ 
কর! গেলে, ৫ অধ্যায়ের কোন*্ক্ষধীক্রমে তাহাতে 

দখলীম্বত্ব জন্মিবে না এবং ৬ অধ্যায়ে কোন কথাই 
তণ্প্রতি বভিবে না। 

| ৬ অধ্যারে দখলীন্ব ত্বহীন রায়তের স্বত্ব প্রভৃতির কথা আছে। ] 

১১৭ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে এই- 

রূপ আদেশসুচক আজ্ঞা করিতে 

ক ও ৪৮ পারিবেন যে, কোন নির্ধারিত, 

বার আজ্ঞাদিতে স্থানীয় স্থানে ইহার পুর্ব ধারার মম্মানু- 
গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার যায়ী ভূক্মামীর নিজ জমী বলিয় 

রি যে সকল জী থাকে, কোন 

রাজস্ব কন্ধমচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। 

১১৮ ধারা । ভূত্বামীর নিজ জর্মী বলিয়৷ কোন 
জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর, 

চি সি ভূম্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনা- 

কথা লিপিবদ্ধ করিতে মতে ও খরচৈর 'যত টাকা আব- 

৮ লা ক্ষ" শ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আমা- 
নত করিলে, কোন রাজন্ব কম্ম- 
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চারী এতদর্ে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়: করেন, 
লই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে, উক্ত 'জমী ভূষ্বামীর 
নিজ জমী কি না; ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ 'করিতে 
পাঁরিবেন। 

১১৯ ধারা । . কোন রাক্তস্ব কর্মচারী পূর্ধ্ণ ছুই 

নী লন হার কোন ধারামতে কারা 
কূরিবার কার্ধ্যপ্রণালীর ষ্ান করিলে, ১০৫ অবধি ১০৯ 

উঃ পর্য্য্ত সমুদয় ধারার বিধান 
ব্তিবে | 

১২০ ধারা । (১) রাজস্ব কন্মচারী নিম্নলিখিত 

ভূঙ্থামীর নিজ জমী জমী ভূস্বামীর নিজ জমী 'বলিয়া 
নিয় করিবার বিধি | লিপিবদ্ধ করিবেন 2 

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ 
যোত বা কামাত বলিয়! ভূত্বামী নিজে আপন সরঞ্জাঁধ' 
দ্বারা বা আপন চাঁকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বার! 
এই আইন বিধিবদ্ধ হইবাঁর অব্যবহিত পূর্বের ক্রমাগত 
বার বসর চাষ করিয়াছেন বলিয়। প্রমাণ হয়, সেই 
জমী, এবং | 

 (খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূগ্বামীর 
খামার, জেয়াত, সের নিজ, নিজ যোত কামাত জঙ্মী 
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী। 
(২) সন্ত কোন জমী তুস্বামীর নিজ জয়ী বলিয়া 

লিপিবদ্ধ করা! উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে 
হইলে, উক্ত ক্ত কর্মচারী দেশীচারের প্রতি এবং 
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সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বেব ভূম্বামীর নিজ 
জমী বলিয়| বিশেষ করিয়া এ জমী জমা দেওয়া হইয়া 
ছিল কি না, এই কথার প্রতি এবং অন্য যে কোন 
প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, 
কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী 

ভূম্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন । 
(৩) জমী ভূম্বামীর নিজ জর্মী কি না, এবিষয়ে 

দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উদিত হইলে, রাজস্ব 
কর্মচারীদের কার্্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ *এই ধারায় যে 
বিধি নিদ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎগপ্রতি দৃষ্টি 
র/খিবেন। 

সপ সপ | শিস 

১২ অধ্যায় । 

ক্রিক করিঝাব বিধি। 

| অর্থাৎ খাজানা আদায়ের নিমিত ফসল আটক করিবার বিধি? ] 

১২১ ধারা | . কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের 

লিেযীযান | নিকট | ভূম্যধিকারীর বাকী 

দরখাস্ত করা যাইতে খাঁজান! পাওন। হইলে 'ও এক 

পারিবে, তাহার কথা । বৎসরের অধিক কাল পাওনা 
হইয়া না থাকিলে [যে তারিখে খাঁজানা পাঁওন। হইয়াছে 
সেই অবধি এক বৎসর মধ্যে ] এবং তজ্জন্য ভূম্যধি- 
কারী কোন জামিন না লইয়। থাকিলে উক্ত ভূম্যধি- 
কারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন 

তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া 
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এই: প্রার্থনা! করিতে পারিবেন যে, উত্ত- আদালত এ 

কৃষকের দখলে যাহা আছে, 
.[. এই ধারার মন্দ এই যে, যোতের উৎপন্ন যে পর্ধ্ত্ত মলাই কি 

গ্োলাজাত না হয়, সে পধ্যত্ত যেখানেই কেন থাকুক না, এক বৎসরের 

বাকীর জন্ত আটক করা যাইতে পারে। প্রজার কাছে ঘি খাজানার 

জাষিন লওয়া হইয়া থাকে, তবে উৎপন্ন আটক করা চলিবে না।. 

ঘরাও আটকও চলিবে না, এই: অধ্যায়ের বিধান মতে আদালতে 
ঘরখাস্ত করিয়া আটক করিতে হইবে । ৭ আইন মতে ধাহার নাম 

জারী নাই, তিনি ফসল আষ্গুকর দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। পূর্ব্র 
বসরে ষে খাঁজান! ছি, তাহা অপেক্ষ। বেশি খাজানাঁর দাবি থাকিলে, 

সে' বেশির জন্য আটক চলিবে না, তবে লেখাপড়া থাকিলে কি 

আইনমতে বেশি খাজানা ধার্য কি সাব্যস্থ হইয়। গাকিলে, সে 
বেশির জন্য আটক কল] চলিবে । যে স্থলে ভরম্যধিকারীর লিখিত 

সম্মতি লইয়া যোত কোরফা বিলি হইয়াছে, সে স্থলে সে ড়মির 
উৎ্পননও আটক হইবে না। | 

॥ (ক) এরূপ যে কোন শহ্য বা ভূমির অন্য 

উৎপন্ন এ যোতে কাটা বা তোল! না হইয়া থাকে, ও : 
(খ) এরূপ যে কোন শস্ত বা ভূমির অন্য উৎপন্ন 

উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা ব৷ তোলা গিয়া এ 
যোতে কিন্ব! (ক্ষেত্রেই হউক বা বাটাতেই হউক) 
খামার বা শম্ত মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে, রাখা 

তাহা! [ অর্থাৎ (ক) যে ফসল কাটা হয় নাই, 

কিম্বা কাটা হইয়াছে কিন্তু জড় কর! হয় নাই, কিনব! 
(খ) যাহা কাটিয়া জড় করা হইয়াছে, কি খামারে, 
তোঁল! হইয়াছে, এরূপ ফশল ] ক্লোক করিয়া উক্ত 
বাকী খাজানা' আদাম় করেন। 



রুনহার 

কিন্ত 
(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ 

সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যঞ্িকারীর বা 
কার্্যাধ্যক্ষের কিম্বা এ ভূম্যধিকারীর ব1 কার্ধ্যাধ্যক্ষের 
বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা 
পাওন! হয়, সেই ভূমিতে তীহার স্বার্থের পরিমাঁণ যদি 
উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া 
থাকে, তবে তৎকর্তৃক ; কিন্ধা | | 

(২) পুর্ধব কুষিবৎসরে ধৌতের নিমিত্ত দেয় 
খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা “দিতে হয় এবং 

যাহ! লিখিত চক্তিতে কিন্বা এই আইনমত বা এতদ্দার। 

রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্টানক্রমে দিতে না 
হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত ; কিন্থা 

(৩) বোতের যে কোন অংশ প্রন্তা ভুম্যপি- 

কারার লিখিত সম্মতি লইয়া কোর্ফ। বিলি করিয়াড়ে, 

সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে; 
এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না । 
১২২ ধারা । (১) পুর্ব ধারামত প্রত্যেক দর- 

যে পাঠে দরখাস্ত খাস্তে এই এই বিশেষ রি 
লিখিতে হইবে তাহার [ আর্থাৎ নিন্ম লিখিত বৃত্ত ] 

85 লিখিত থাকিবে), + 

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাঁজানার দাওয়া 
ছয়, তাহা এবং তাঁহার লীম! ; অথরা ঘাহাতে তাহা 

চেনা বায়, একপ অন্যান্য বৃত্তাস্ত ; 

(খ) প্রজার নাম; 



| ১০৮ ] 

(গ) যে কালের [ অর্থাৎ বত দিনের ] বাকী খাঁজা- 
নার দাওয়! হয়, তাহা; 

 ঘে) যত টাকা বাকী খাঁজানা এবং তাঁহার উপর 
ক্ুদের দাওয়া থাকিলে, সেই স্থাদ এবং পূর্ধব কৃষি বৎ- 
সরে প্রজার দেয় খাজাঁনা অপেক্ষা! অধিক টাকার দাওয়। 

করা গেলে, যে চুক্তি [অনুসারে ] বা, স্থলরিশেষে, 
[ অর্থাৎ যেখানে চুক্তি হয় নাই, সেখানে ] আনুষ্ঠানিক 
কার্যক্রমে [ অর্থীৎ আদালতঘটিত বে কার্য্যের দ্বারা 7 
এ টাক! দেয়, তাহা : 

(উ) ফে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব 
| অর্থাৎ কি রকম জিনিস ] ও আনুমানিক মুল্য ; 

(8) যে স্থানে উহ! [অর্থাৎ এ উৎপন্ন] পাওয়া 
যাইবে তাহ! [ অর্থাৎ সেই স্থানের পরিচয়, যেমন, জমী, 
এক খামার কি গোলবাড়ী ইত্যাদি ] কিম্বা উহা! চিনি- 
বাঁর নিমিত্ত অন্য যে যে বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, [ অর্থাৎ অন্য 

যে বৃতান্তের দ্বারা যথেষ্টরূপ জানিতে পার! যায়] 
তাহা; এবৎ 

(ছ) উহা! জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ কর! না গিয়। 
থাকিলে, যে সময়ে উহা! কাটা বা সংগৃহীত হইবার 
সম্ভাবনা, সেই, সময় । 

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ক 

আইনের নির্দিষ্টমতে আবেদনপত্রে [ অর্থাৎ আরজীতে 
যেরূপ স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হয়, এ 
দরখান্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে 
হইবে । 



[ ১০৯ ] 

১২৩ ধারা । (১) দরখাস্তকারী পুর্ব কএক ধারামত 
দরখান্ত পাইলে কার্য. দরখাস্ত দাখিল করিধার সময়ে দর- 

প্রণালীর কথা খান্ডের কার্য্য নিমিত সাক্ষ্যত্বরূপ 
[ অর্থাৎ দরখান্তের পৌষকতা৷ করিবার জন্য প্রমাণ 

স্বরূপ ] কোন দলীল আবশ্টাক বিবেচনা করিলে, তাহা 
উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন । 

(২) আদালত উচিত বোধ করিঃলি দরখাস্তকারীকে 
পরীক্ষা করিতে [ অর্থাৎ তাহার এ$জেহার লইতে 7 
পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়! [ অর্থাৎ 

খুব সত্বর ] দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্থ করিবেন, কিন্থা 

তাহার পোষণার্থ [ অর্থাৎ পোঁষকতার জন্য ] অধিকতর 

সাক্ষ্য দিবার [অর্থাৎ বাচনিক বা দলীলী প্রমাণ দিবার] 

নিমিত দরখাস্তকারীর প্রতি অন্বমতি দিতে 

পারিবেন । 

(৩) আদালতে (২) গ্রকরণমতে কোন দরখাস্ত অবি- 

লন্ষে গ্রন্থ বা অগ্রান্থ করিতে না পারিলে, ষদি উচিত 

বোধ করেন, [ তবে ] দরখান্তের লিখিত শশ্য ক্রোক 

করিবার আজ্ঞ! জারী হইবার কিন্বা দরখাস্ত অগ্রাহা হই- 
বার অপেক্ষায় [ অর্থাৎ ক্রোকের প্রার্থনা গ্রাহা কি 
অগ্রীহা না হওয়া পর্য্যস্ত এ শস্য স্থানান্তর করিতে 

নিষেধ করিয়া! আজ্ঞ। করিতে পারিবেন । 
(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শম্ত কাঁটা বা সংগৃহীত 

হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্বেব এই 
ধারামতে এ শশ্ত ক্রোক করিবার আঙ্া কর! গেলে, 

আদালত ষত কাঁল উচিত বোধ করেন, তত কাল এ 
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আকজ্জারীকরণ স্বগিত রাখিতে পারিবেন” এবং 

উচিত রোধ “করিলে ক্রোকের আজ্ঞ! জারী হইবার 

অপেক্ষায় এ শস্ত স্থানান্তর কর! নিষেধ করিয়া আর 

এক. আাজ্ঞ। করিতে পারিবেন । 

৯২৪ | . পূর্বব ধারামতে কোন দরখাস্ত গ্রন্থ কর! 

কোক করিবার আলগা গেলে, আদালত তল্লিখিত উৎপন্ন 

জারী হইবার কথা । “ৎশাম্যাদি, অথবা! এ শঙ্তাদির যে 

এ অংশ উচিত বোধ করেন, সেই 
অংশ | অর্থাৎ আদালতের বিবেচনা মতে সমস্ত শস্য 

কিন্বা কতক শস্য ] ত্রোক করিবার নিমিত্ত একজন 

কন্ধচারী-গ্রেরণ করিবেন : এবং এ শহ্যাঁদি যেখানে 

থাকে, উক্ত কঙ্খচারা দেই স্থানে গিয়। আপনি এ 

ঈগ্যাদি লইয়।, অথবা আপনার পক্ষে তাহ। তান্য কোন 

বাঁক্তের জিম্মায় রাখিয়া, এব” হাইকোর্ট সেই মন্মের 

ঘে বিধি করেন, তদনুমারে, ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্ 

প্রকাশ করিয়া এ উৎপন্ন শম্তাদি ক্রোক করিবেন । 

কিন্তু ঘে উৎপন্ন শল্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহ। 

সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, [অর্থাৎ যে শহ্যাদি পচিয়। 

ঘায় কি নষ্ট হইয়া! যায়, যেমন ফল ফুলরি ইত্যাদি ] 
সেই শম্তাদি কাটিবার বা সঃগ্রাহ করিবার সময়ের পূর্বের 

বিশ দিনের ন্যুন কোন সময়ে [অর্থাৎ কাটিবার কি 

স্ুলিঘার উপঘুক্ত খন হইবে তাহার অন্তত পক্ষে ২০ 

বদন থাকিতে যদি ক্লোক করান না যায়, তবে] এই 

ধারামতে তাহা ক্রোক কর বাইবে না । 



১১১ 

১২৫ ধারা । (১) ক্রোককারী কন্মচারী পুক্রাক 
দাবীপত্র ও হিসাব করিবার সময়ে পাওন। বাকী খাজা- 

জারী করিবার কথা । নার ও ক্রোক করিবার খরচের 

দ্াবীপত্র | অর্থাৎ বাকীর এবং খরচাঁর ] লিখিয়া বাকীদা- 

রের উপর জারী করিবেন এবং ঘে ঘে হেতুতে ক্রোক 

কর। যাঁয়, তাহ দর্শাইয়। এ | তলবের ] সঙ্গে বাকীর 
এবং খরচার ] এক হিসাব দিবেন । 

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কন্সচারা এরূপ বিশ্বাস 
করিবার কারণ দেখেন যে, বাকীদার ছাড়া অন্য কোন 
ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পন্ভির মালিক, |যেমন, কোরফাদার 
কি সরিক প্রজা যার নাম ভূম্যধিকারার শেরেস্তায় 
জারি নাই, | 

সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবাপত্রের 

ও হিসাবের নকল জারী করিবেন। 

(৩) দাবীপান্র ও হিসাব, সাধ্য হইলে, যে ব্যক্তির 
উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তীহাকেই দেওয়। 

যাইবে; [অর্থাৎ সাধ্যপক্ষে বাকীদারের হাতে দিয়! 
জারী করিতে হুইবে] কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী 

করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পালাইলে বা গোপনে 

থাকিলে, কিম্বা! অন্য কারণে তাহাকে পাওয়। যাইতে 
না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটাতে বাস করেন, 

সেই বাটার বহির্ভীগে কোন স্বপ্রকাশ স্থানে উক্ত কর্মম- 
চারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়। 
দিবেন। 
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১২৮ ধারা । ক্রোক' কর! জব্য যেখানে খাকে, 

নীগাম হইবার স্থানের কিন্থা, যদি ক্রোককারী কণ্ুচারীর কথ।। | 

| এরূপ মত হয় যে, নিকটস্থ সাঁধা- 

রণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে অধিকতর 
মূল্য পাইবার সম্ভাবন, তবে সেই স্থানে নীলাষ 
হইবে। 

১২৯ ধারা । (১২. যে সকল ফসলের বা৷ উৎপন্ন 
২ দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা 

ক্ষেত্রন্থ শশ্তাদি বিত্রকধ 
করিতে পারিবার কথা। সঞ্চিত করিয়। রাখা যাইতে পারে, 

তাহ! কাটিবার বা তুলিবার ও 
সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তত করিবার পুর্বে বিক্রয় কর! 

যাইবে না। | 
(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রের্যের ভাব 

বিবেচনায় তাহ! সঞ্চিত করিয়! রাখিতে পারা যায় না, 

সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবাঁর পূর্বে 

বিক্রয় কর! যাইতে পারিবে [ অর্থাৎ যাহ তুলিলে নষ্ট 

হয় তাহ! জমমীতেই নীলাম হইবে ];) এবং ক্রেতা! 

নিজে কিন্বা! এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বার 

[অর্থাৎ খরিদদার স্বয়ং বা তাহার তরফের লোক ] 

উক্ত ভূমিতে প্রাবেশ করিয়া এ . ফসল প্রস্ৃতির রক্ষা 
কব্ধিতে ও তাহা কাঁটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু 
আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন 1. 
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১৩৩ সাদ ।. নীলামকারক' কর্মচারী যেরূপ পরা, 
রি বকা মর্শসিদ্ধ জান করেন, সেইরূপ, 

করিতে বর তাহার এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি 

হী প্রকাশ্য নীলামে ' বিক্রয় করা; 
যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত: 
দাবীর টাঁক। উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ 

কর! গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিক্টাংশ, সম্বন্ধে ক্রোক 
উঠাইয়! লওয়া যাইবে । 

[নীলাম করিতে করিতে দাবি মায় খরচা শোধ 
হইবা মাত্র নীলাম বন্ধ হইয়! বাকী ফশলের ক্রোক 

খোলাসা হইবে |] 

১৩১ ধারা । উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, 

যদি নীলামকারক কর্মচারীর 

কিক গাবার বিবেচনায় তাহার উপযুক্ত মূল 
ডাক ন| হয়, এবং এ সম্পত্তির 

মালিক অথবা উহার পক্ষে কার্ধ্য করিতে ক্ষমতা- 

প্রান্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিনব! 

নীলামের স্থানে হাট হইয়া খাকিলে, পরবর্তী 
হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিরার প্রার্থনা 

করেন, তবে সেই দিন পর্যযস্ত নীলাম স্থগিত রাখা 

যাইবে ও সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন 
মূল্য দিবার প্রস্তাব হউক না কেন, [অর্থাৎ মুলতুবি 
নীলামে যে দাখেই হউক না কেন, বিন! জরে] বিক্রয় 
কাধ্য সম্পূর্ণ করা ঘাইবে। 
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১৩২ ধার। । প্রৃত্যৈক লাটের সুল্য নীলামের সময়ে 

কের টাকা বিবার কিন্ত _শীলামকারক কর্মচারী, তৎ- 

ক্ষথা।, পরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন 

দেওয়া যাইবে, এবং এরূপে টাক। দেওয়। ন! গেলে, 
সিষ্ত' সম্পত্তি পুনবর্ধার নীলামে চড়াইয়া বিস্র় করা 
যাইবে 

[নীলামের ,কম্মচারী খন দিতে ঘলিবেন) মুল্যের 

টাকা তৎক্ষণাৎ দিন্তে হইবে । না দিলে আবার নীলাম 

হইবে |) 

১৩৩ ধারা । সমস্ত ক্রয়ের টাক! দেওয়া গেলে, 
নিজাররাতা: রাজি নীলামকারক কন্মচারী ক্রেতাকে 

দেওয়! যাইবে তাভার এক সার্টিফিকেট দ্রিবেন। ক্রেতা 

্খা। ঘে সম্পত্তি ভ্রয় করিলেন, এবং যে 
“মূল্য দিলেন এ সাটি“ফিকেটে তাহা৷ লেখা থাকিবে। 

১৩৪ ধারা । (১) এই'অব্যায়মতে ক্রোক কর! 
55 সম্পত্তি প্রত্যেক নীলামে যে 
শাহামের ডতপন ঢাক্কা 

যেবপে প্রয়োগ করিতে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে 

হইবে, ১ নীলামকারক কন্মমচারী ক্রোকের 

নীলামের, ফে খরচ পড়ে, ত তাহ। দিবেন [অর্থাৎ আগে 

কাটিয়া ব্লাখিবেন; । এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট,লময়ে 

স্পায়ে মে বিধি: প্রণয়ন করিবেন, মেই-বিধির নির্দিষ্ট 

খরচের হাঁরানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে. 
(২3 যে-বাঁকী খাজনার জন্য ক্রোি হয়, নীলামের 

'নিনপর্যযস্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ, 
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করিতে অবশিষ্ট টাক! প্রয়োগ কর! যাইবে; এবং 

কিছু উদ্ধত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি শীলাম হয়, 
সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে । 

১৯৬৫ ধার।। এই আাইনমত সম্পত্তি নীলামকারক 

কোন কোন ব্যক্তিদের কর্মচারী দিগকে এবং তাহাদের 
ক্রয় করিতে ন! পারিবার নিযুক্ত বাঁ অধীন সকল ব্যক্তিকে 
কিয় নিষেধ করা বুইতেছে যে, তাহার৷ 

উক্ত কন্মচারীদের নীলম কর! কোন*সম্পর্তির নিজে 

ব1 অন্যের দ্বার! ক্রয় করিবেন না । 

১৩৬ ধারা । (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করি- 
নীলামের পূর্ব দাবীর বার পরে এবং ক্রোক করা সম্প- 

টাকা দেওয়া গেলে কাধ্য- তির নীলীম হুইবার পূৃর্বেব কোন 
রি সময়ে যদি বাকীর, কিম্বা জ্রোক, 
করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, 
[অর্থাৎ বাকীদার ছাঁড়। অন্য ব্যক্তি মালিক হইলে, 
সেই মালিক] যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, 

সেই আদালতে কিন্বা ক্রোককারী কম্মচারীর হস্তে ১২৫ 
ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নিদ্দিষ্ট টাক! ও উক্ত 

দাবীপত্র জারী কর! গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া 

থাকে, তাহ! আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত 

কিঘ্বা স্থলবিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, 

এবং এ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়। যাইবে। 
(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আমানত পাইলে 

উন তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন । 
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* (৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির 
এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, 

যে বাকী খাঁজনার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই 

বাকী খাজনার জন্য পরবর্তী কোন দাওয়। হইতে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন । 

| স্ষ্ৎ বাকাদার না হইরাও কোরফাদার প্রভৃতি ফসলের মালিক 
যাঁদ নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দাবির টাক1 আমানত করিয়া 

রসীদ পায়, তাহা হইলে"আর কোন ব্যক্তি সেই বাকী খাজনার 

দ্বায়ে 'সে ফশল ভ্রৌক করিতে পারিবে না। কখন কখন এমন 
ঘটিতে পারে যে, বে বাক্তি খাজনার দাবি করিয়া কশল ক্রোক করা- 

ইলেন, আদে৷ তাহার কোন স্গতৃই নাই, ফেখ'জানা তিনি পাইতে 

পারেন না। এমত ক্ষেত্রে ঈয়বৎ বাকীদার না হইয়াও ফশলের 
মালিক ঘদি টাকা আম।নত করে তাগা হইলে সে পরিমাণ বাকীর 

 দ্বায্ হইতে তাহা'র ফশল সম্পূর্ণ নিক্ৃতি পাইবে ।| 

» (৪) জ্রোক কর। সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধ- 
তার প্রতিবাদ করিয়া এবং, তজ্জন্য হানিপুরণ পাই- 

বার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দম। 

উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত 

করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদা- 

লত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাক। হইতে 
উাহার পাওন। টাক! দিবেন । 

[ আমানতের তারিথ হইতে এক মাস মধ্যে যদি উৎ্পন্নের মালিক 

অন্তায় ক্রোক বলিয়া আপত্তি এবং ক্ষতিপূরণের. বালিখ না করে, 

তন ত্র এক মাস গতে ক্রোকের দরখাস্তকারী আপন পাওনা টাকা 

. পাইবেন ।] | 

(৫) কোন অধস্তন প্রজ| [অর্থাৎ কোরফা। বা পেটাও 

প্রজা] এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্য- 
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ধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল ,এই কারণে 
তিনি তাহার প্রজার যোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও 

বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা 

যাইবে না । 
[রোরক্ক! প্রজার আমানতী টাকা লইলেই যে কোরফ1 বিলিতে 

ভূম্যধিকারী সম্মতি দিয়াছেন, এমন কথ! বলা চলিবে ন1। ] 

১৩৭ ধারা । (১) উদ্ধতন £িজার ক্রটিহেতুক যে 

পেটাও প্রজ আপন কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই 

রা চি রে অধ্যায়মতে বেধভাবে ক্রোক করা 

হইতে কাটা লইতে নায়, তিনি [ অর্থাৎ সেই অধস্তন 

গারিবার কথা প্রজা | পর্ব ধারামতে কোন 

টাকা দিলে ভাহার মিক্ত ভম্যধিকরাঁকে যে খাজান। 

দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিধ। 

লইতে পারিবেন, এবং উল্ত ভূম্যধিকারী বাকীদগার 

না হইলে [অর্থাৎ তিনি নিজে সেই মুল বাকীদার 

না হন, তাহা হইলে তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকাঁরীকে 

দেয় খাজান! হইতে এঁরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে 

পারিবেন; এবং [এরূপ কাটিয়া লইতে লইতে] 

যাব বাকীদার পর্যযত্ত না পঁহুছে, তাবৎ এইরূপ 

চলিবে। 

(২) কোন অধস্তন প্রজা পুর্বব ধারামতে কোন টাকা 

দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন *শ 

কাটিয়। লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় কর- 

ণার্থ তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ঘে স্বত্ব 
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আছে; এই, ধারার নিকািনজাদীতিারি 
হইবে না। 

[ আপন পাওনা কাটিক়্াও লইতে পারে, কর্তৃব্যের 
দাবিতে নালিশও করিতে পারে । ] 

১৩৮ ধারা । ভূমি পেটাঁও বিলি করা গেলে, যদি 
উর্ধতন ও অধত্র্ণ একই সম্পত্তি ক্রোককারী উর্দ- 

ভূম্যধিকারীর সত্বের দ্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর 
মধ্যে বিরোধের কথা 1* স্বত্বের মধ্য এই অধ্াঁয়মতে 

বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উর্ধতন ভুম্যধিকারীর স্বত্ব 
প্রবল হইবে । 
[রাইয়ং যদি আপন কোরফাদারের নিকট আপন পাওনা 

খাজান। আদায়ের জন্য সেই কোরফা জমীর ফসল আটক করে, আবার 

'জমীদারও যদি সেই রাইরতের খাজানা বাকীর জন্য সেঈ জমীরই 
ফসল আটক করে, তাহা হইলে জনীদারের আটকই প্রবল গণ্য 
হইবে। এই রূপ সন্্ত্রই উপরওয়ালার আটক অগ্রগণা হইবে।] 

১৩৯ ধারা । এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আঙ্ঞ। 
এবং ক্রোকের বিষয়ীভৃত সম্পত্তি ভি ঞ্রোকের ভূত সম্পত্তি 

আছে, তাহা ক্রোক আটক বাবিক্রয় করণার্থ কোন 

করিবার কথা। .. দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, 
এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, উক্ত 

ক্রোকের অংজ্ঞ! প্রবল হইবে ; কিন্তু উক্ত অজ্ঞাক্রমে 

এঁ সম্পত্তি নীলাম কর গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্ত্ত 
যে টাকা আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা 
দেন, দেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৩৪ ধারামতে 
উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়! যাইবে ন! | 
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[ একই সম্পত্তি ঘ্দি বাকী খাজনার জন্য এই অধ্যায়মতে আটক 
হয় আবার অপর দেন-ডিক্রীড়েও ক্রোক হুয়, তাহা হইলেই বাঁকী 
ধাজানার আটকই অগ্রগণ্য হইবে। তাহার্ পর বাকী খাঁজানার নীলামে 
যাহা পণ ফাজিল. হুইবে, সেই পরিমীণ টাকা আবার সেই দেন 
ডিন্রীর টাকা আদ্রালতের অনুমতির অপেক্ষা আটক রাখিয়া বদি 

কিছু উদ্ৃত্ত থাকে, তাহা হইলে ১৩৪ ধারা মতে ফলের ফালিক সেই 
উদ্ ত্বটাকা পাইবে । ] 

১৪০ ধারা । এই অধ্যায়মতে পুকান দেওয়ানী 
তা টা আদালত ফে"কোন আজ্ঞা করেনঃ, 

নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের তাহার উপর অর্থপীল চলিবে না; 

মোকদ্দমার কথা। কিন্তু যে স্থলে ১২১ ধারাঁমতে 

দরখাস্ত করিবার অনুমতি [অর্থাৎ অধিকার নাই, সেই 
স্থলে এঁ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি 

কত্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে, 
ক্ষতিপূরণ পাঁইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে 
পারিবেন । , 

১৪১ ধারা । (১) স্থানবিশেষে কি কোন শ্রেণীর 

: ৃ মোকদ্দমায় কৃষিকার্যের বিশেষ 
কয়েক স্থলে স্থানীয় 

গবর্ণমেক্টের ভ্রোক ভাব কিন্য। কৃষকদিগের বিশেষ 
করিবার ক্ষমতা দিতে অভ্যাসবশতঃ ভূম্যধিকারীর পক্ষে 
রি এই অধ্যায়মতে দেওয়ানী আদা- 
লতে দরখাস্ত করিয়া খাজানা আদীয় কর। স্থানীয় 

গবর্ণমেন্টের মতে ছুঃসাধ্য বোধ হইলে এ গবর্ণমেন্ট 

সময়ে সময়ে আঁদেশ প্রচার করিয়! ভূম্যধিকরী যে 

উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করণার্থে গ্রই অধ্যায়মতে দেও- 

য্লানী আদালতে দরখাস্ত করিবার অধিকারী হুইতেন, 
৯ 
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তাহা স্বয়ং কি তদদীত্ব কর্মাকারক দ্বারা কেক করিবার 

জন্য তাহাকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন । 

কিস্ত তজ্রপ ক্ষমতাক্মে ষে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপন্ন 
ব্য ক্রোক করেন, তিনি ১২৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে 
কাধ্যানুক্ঞান, করিবেন এবং হাইকোর্ট বিধি প্রপয়ন 
করিয়। যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে দেও 
রানী আদালতের. এ উৎপক্গ জ্রব্য-ক্রোক করণার্ধ, দর- 

খন গ্রহ করিবার * ক্ষমত। থাকে, সেই দেওয়ানী 
আদালতে জবিহীন্বে নৌটিন দিবেন। এ আদালত 
সাঁধ্যফতে বিলম্ব ন/ করিয়া, ত্রোক কর! এ উৎপন্ন দ্রব্য 
জিল্মায়. লইবার নিমিত্ত এক জন কর্চারী প্রেরণ 
কত্ধিবেন। 

(২) আদালতে কোন কর্মচারী এই ধারামতে 
ক্রোক কর কোন উৎপন্ন দ্রব্য আপন জিন্মায় লইলে, 
তাহার পরবস্তী কার্ধ্য তিনি ১২৪ ধারামতে উৎপন্ন 
দ্রব্ত ক্রোক করিলে যেরূপে হইত, সর্ববতোভ্ভাবে 
সেই রূপেই অনুষ্ঠিত হইবে । 
(৩) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ধারামতে কোন. আজ! 
করিয়া! থকিঘল যে কোন সময়ে উহা! রহিত করিতে 
পারিবেন, $ 

১৪২. ধারা ।. হাইকোর্ট এই অধ্যায়মত সকল 

হাইকোর্টের যি োকন্দমার কাধ্যপ্রপালী নিয়মিত 

ধন করিধার : কষম- : করণাীর্থে সময়ে সময়ে এই আইন 
তয় কখা।, «: - - সম্মত, বিধি প্রণয়ন করিতে 

পাজিযেন 1. 
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ূ ১৩ -জাধ্যায় । 

বিচারসম্পর্থীয় কাধ্যপ্রণালীবিষক্চক বিধি, 

১৪৩ ধারা । (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে মন্জিপভা- 
সির চা টিরনী ধিষ্টিত শ্ীযুত গবর্ণর জেনরল 

মৌকদমায় বর্তাইতে সাছেবের অনুমোদনক্রমে এই 

১ দে ৯৯৮০২ আইনসন্মত বিধি প্রণয়ন করিয়া 
বিষয়ক আইন পরি- প্রকাশ করিতে, পারিবেন যে, 

বষ্টিত করিবারক্ষমতার দেওয়ানী **মৌকচ্দমার কার্ধ্য- 
নি প্রণালী বিষয়ক “আইনের বিশেষ 
কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধি- 
কারী ও প্রজা! বলিয়! কোন মোকদর্মার প্রতি কিন্থ। 

ধীরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ডিবে 

না, কিন্বা এ বিধির নির্ধারিত পরিবর্তন সহকারে, 
বর্তিবে। | 

(২) এঁরূপে প্রণীত, বিধির নিয়মাধীনে এবং এই 
আইনের অন্যান্তি বিধানের নিয়মাধীনে, “দেওয়ানী 

মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ক জাইন এরূপ সকল 
মোকদ্দমার গ্রতি বভিবে। 

[ প্রজাতৃম্যধিকারীখটিত মোকদ্দাযা মামলার কার্ধ্যগ্রণালী দে" 
স্বানী কার্ধ্যবিধি অনুসারে হইবে। তবে সরকার বাহার এ নিষ্ন* 

মের আন্যথা করিতে শীরিবেন। ] 

১৪৪ ধারা) (১) যে মধ্যত্বত্ব বা যোত সম্পর্কে 
আইনমত আনুষ্ঠানিক মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, 

কাধ্যে বিচারাধিপত্যের তাহার দখখবন্দ পাইবার মোকদ্দষা 
নি গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী 'আদা- 
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লতের ক্ষমতা থাকে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে 
ভূঁম্যধিকারী ও. প্রজা বলিয়া যে সকল মোকদ্দম। 
উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী. মোকদামার 
কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের কার্ধ্যপক্ষে সেই দেও- 
যলানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উত্থিত 
হইয়াছে বলিয়। জ্ঞান হইবে। 
(২) এই আইন অনুনারে কোন দেওয়ানী আদা- 

লত ভূম্যধিকারীর ,, বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা 

করিতে ক্ষমতাপণ্ন হইলে, যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পর্কে 
প্রার্থনা উপস্থিত করা যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোঁতের 
দখল পাইবার মোকদাম। গ্রহণ করিতে যে আদালতের 
ক্ষমতা থাকে, দেই আদালতে প্রার্থন করিতে হইবে । 

[যোত কি মধ্যন্বত্ত্যের দখল পাইবার মোকদ্দাম! যে দেওয়ানী 
আদালতের এলাকায় রুভ্তু হইতে পারে অর্থাৎ যে এলাকাতে যোত 

ধা মধ্যস্বত্ব খাকে, প্রজা ভূম্যধিকারীঘটিত সকল মোকদ্দ- 
মারই নালিশের কারণ সেই আদালতের এলাকায় উদ্ভব হওয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রজ্জা ভূম্যধিকারীছ্ষটিত সকল' মবোক- 

গ্রার্যাই এবং সকল দ্রখান্তহ দেই এলাকাতেই দাখিল হইতে 
পান্সিবে। ] 

..১৪৫ ধারা । কোন ভূম্যধিকারীর বে. কোন নায়েব 

বল গজ বা গোমতা কম্যকারীর সব 
ববীকৃত মোক্তার হই- . রিত. ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে 

০১৪1০ ক্ষমত। প্রাপ্ত হন, তিনি. এরূপ 
প্রত্যেক 'মোকদ্দমার বা প্রার্থনার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী 
স্বোক্ুদ্রমার-কার্ধ্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের অর্থমত্. উত্ত 
ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়। গণ্য হইবেন। 



যে আধ্ধানতে মোকদ্ামা। উপস্থিত করিতে . হইবে 
ব। উপস্থিত থাকে, কিন্বা প্রার্থনা করা খ্বাগ্ন,সেই 
আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিক্ারী 
উপস্থিত খাকিলেও এইরূপ হইবে । 

[ দেশ্য়ানী কার্ধ্যবিধি আইনের ৩৬ ধারায় পরিচিত ধর্মচারী অর্থাৎ 

স্বীকৃত মৌক্তারের কথা আছে। এই স্বীকৃত মোক্তারেরা মোকদমার 
পক্ষদের ন্বরূপ হইয়া কার্য করিতে পারে । কিন্ত মূল মালিক আদা. 

লতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত থাকিলে এ স্বীকৃত মোক্তারগণের 
দ্বারা সকল কার্য হইতে পারে না। এজ! ভূম্যধিকারীঘটিত মোক- 
দ্রমায় এবং আদালত সম্পকাঁয় কার্ধ্য লিখিতক্ষমতা-বিশ্িষ্ট নায়েব ও 
পোৌমভ্তারা স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মূল মালিক 

আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত থাকিলেও আদালত অম্পর্কীয় 
সকল কার্য করিতে পারিবে । ] 

১৪৬ ধারা । উক্তরূপ মোকদ্দমা! হইলে, দেও- 
য়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী- 

সিল বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লি- 
খিত বিশেষ ব্ৃতাস্ত উক্ত ধারার 

নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার 'রেজিষটরে না লিখিয়া 
বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে । স্থানীয় 
গবর্ণমেন্ট এতকর্ধঘে সময়ে সময়ে ঘে পাঠ নির্দেশ 

করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত & 
বিশেষ রেজিক্টর রাখিবেন। 

| আদালতের যে বহীতে প্রজা ভূম্যধিকানীঘটিত মৌকদ্দমা জমা 
করিতে হইবে, এ হারাতে তাহারই বিধ্ঠন কর! হইয়াছে । ] 

১৪৭ ধারা । কোন ভূৃষ্যধিকারী কোন. ্রায়ত্ের 
ধাঁজীদার ক্রনিক বিরুদ্ধে তাহার 'যোতের কোন 

মোকদ্দমারকথা।' খাজানা আদায় করিবার মাক" 



| ১২৬ 1 
_দ্ধমা উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী মৌকদ্দমার কার্ধ্য- 
ৰ ্রধালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধান মানিয়া, 
পূর্ব. মোকট্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অরধি 
তিন মাস গত না হইলে পর তাহার বিরুদ্ধে এ 
যোৌতের কোন খাজীন! আদায় করিবার জন্য মোকদ্দম! 
উপস্থিত করিবেন না। 

[ রাইয়তের বিরুদ্ধে বাঁকী-থাজানার মোকদ্বমা একবার কুজু হইবার 
পর সেই কুজুর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আর বাকী-খাজনার 
মৌকদ্দমা রুজু করা চলিবে'মা। তবে আরজীর দোষে যে মোক- 
দম দেওয়ানী কারধ্যবীধির ৩৭৩ ধার মতে উঠাইয়া লওয়1 হয়, সে 
মোকদ্বম। পুনর্ধীর রুজুর পক্ষে এ বাধা হইবে না|] 

১৪৮ ধারা । খাজান। আদায় করিবার মোকদ্দমায় 

খাজানার মোকদমায় কার্যপ্রণালীর নিম্নলিখিত বিধি 
কথা। খাটিবে 1 

(ক) দেওয়ানী মোঁকদমাঁর কার্যযগ্রণালীবিষয়ক 
আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যস্ত ধার। ও ১২৯ ধার! 

ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৬ পর্য্যস্ত ধারা এরূপ 
কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না । 

€খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য- 
প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ 
কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও 

নাম ও পরিমাণ ও সীমা! লিখিতে হইবে, অথব! বাদী 
পরিমাণ বা সীম! দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে 
চিনিষার উপযুক্ত বর্ণন! দিতে হইবে । 

[ফাকী খাজন্নার আরজীতে জমীর ঠিকানা, পরিষাণ এবং চৌহুদ্দী, 
দিতে হুইবে। পরিমাণ এবং চৌহদ্ধী দিতে না পারিলে জমী যাহাতে 



1 ০] 

চেশা যায়, এরূপ বিবরণ দিতে হইবে! ইহা ছাড়া সচরাচর দেগ্ু- 

নী মোকদমার আরজীতে যাহা থাকে, তাহাও দিতে হইবে ] 

. (গ) কেবল ইন্থ ধার্য করিবার নিমিত সমন. 
দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না ইইলে, 

যৌকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পদ্ভি নিমিতত সমন দেওয়া 
যাইবে। 

(ঘ) সমন জারী করিতে হইলে যদি হাইকোর্ট 
বিধিক্রমে সাধারণত? কিন্বা কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ 

করিয়া আদেশ করেন; তবে অন্যণকোন প্রকারে জারী 
করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে গতিবাদীর নাথে 
শিরোনাম! দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬, 
সালের আইনের ৩য় খণ্ড মতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্র- 
দ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়। তাহ! জারী করা 
যাইতে পারিবে । 

রূপে পত্রদ্বারা সমন পাঠান গেলে, ও এ প্র 
নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করিয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছে 
ইছার প্রমাণ হইলে, উক্ত সমন যথাবিধি জারী হইয়াছে 
বলিয়! আদীলত অনুমান করিতে পারিবেন। 

(উ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল 

করা যাইবে না। 
[ লিখিত জবাব দিতে হইলেই আদলিতের অন্ু- 

মতি আবশ্যক | এজেহার করিয়! বাঁচনিক জবাব দিতে. 

অনুমতি চাই না । ] 

(চ) আগীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, 

দেওয়ানী মোকদ্দমার্ কার্ধ্যপ্রণীলী বিষয়ক আইনের 



[ ১২৮1 

১৮৯ ধারায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি 
দি হইয়াছে তাহা খাটিবে। 
[সাক্ষর জোবানবন্দীর সকল কথা বিচারক লিখি 

বেন না, কেবল সারমর্ম টুকু লিখিবেন। ] 
' (ছ) বাকী খাজনার নিষিভ্ভ উচ্ছেদ করিবার 

ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রী- 
দ্ারের বাচনিক প্রার্থনামতে এ ডিক্রী জারী করিবার 
আজ্ঞা দিতে পার্রিবেন। 

( জ)- দেওয়ানী মোকদদমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক 
আইনের ২৩২ ধারায় গ্রকারান্তরের কথা থাকিলেও 
'কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, 
সেই ডিক্রী ধাহাকে তস্তান্তর করিয়া দেওয়া! যায়, 
তাহার প্রতি ভূম্যধিকাঁরীর ভ্ভূমিগত স্বার্থ না বর্তিয়া 
থাকিলে, তিনি এ ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত 
করিবেন না। 

[ বাকী খাজনার ডিক্রী হস্তাভ্তর কর! চলিবে না, হস্তাস্তর করিলেও 
তাহা জাল হইতে পারিবে না। তবে বাহার হাতে সম্পত্তি গিয়াছে, 
তাহার বরাবর হস্তাত্তর হইতে পারিবে, তিনি জারিও করিতে 
পারিবেন। ] 

১৪৯ রা | (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, 
খাঁজান! নিমিভ ত | 

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ্ সন টি 
যে টাকা দেনা আছে পাওনা আছে, কিন্তু ভরদেয়যে 
স্বীকার করা ধাক্স, তাহা বাদীর নিকট.ন | শলপতেদবারকথা। বাদ হে, তৃতীয় [অর্থাৎ 
চা ছাঁড়া অপর 1] কোন ব্যতির 
নিকট এ খাজানা' দিতে হুইবে, তবে আদালত যাবৎ 



[ ১২৯] 

প্রতিবাদী আদালতে এঁরূপ দেন৷ বলিয়! স্বীকৃত টাক! 
না দেয়, তাবৎ এ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করি” 
বেন; অন্যথা [ অর্থাৎ বিন! টাকা আমানতে প্রজার 
জবাব গ্রহণ করিলে, কেন সে জবাব গ্রহণ করিলেন, 
তাহার ] বিশেষ হেভু লিপিবদ্ধ করিবেন । 

(২) এঁরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এ 
টাক! দিবার নোটিস অবিলম্বে এ তৃতীয় ব্যক্তির উপর 
জারী করাইবেন। 

(৩) এ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন 
মীসের মধ্যে বাঁদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দম। উপস্থিত করিয়া 

এ টাঁক! প্রদান নিষেধ করপণার্থ আজ্ঞ! না পাইলে, 
বাদীর প্রার্থনামতে এ টাকা ভীহাকে [ অর্থাৎ বাদীকে] 
বাহির করিয়। দেওয়া যাইবে । 

(8) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাঁকা দেওয়। 

যায় তাঁহার স্থানে তাঙ্। আদায় করিয়া লইবার স্বত্ব 
কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাজমে 
এ স্বত্বের বিস্ব হইবে নাঁ। 

১৫০ ধারা । যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে ষে, 

রানার খাজনার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর 
বলিয়া স্বীকৃত টাকা টাকা পাওন! আছে, কিন্তু উত্তর 
আদালতে দিধার দেয় যে. পাওন! টাকা অপেক্ষ। 

৪ অধিক টাঁকার দাওয়া হইয়াছে, 
তবে আদালত যাবৎ গ্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেন! 
স্বীকৃত টাকা ন। দেয়, তাবৎ এ উত্তর গুহ করিতে 
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অর্থীকার "করিবেন; অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ 
করিবেন । 

১৫১ ধারা । পূর্ব ছুই ধারার কোন ধারামতে কোন 

দিবাটীকারনেক্রিংশ [অর্থাৎ দাখিল করিতে] দায়ী 
হইলে, যদি আদানত ধিবেচন। 

করেন যে পশ্চালিখিতরূপ [ অর্থাৎ কতক টাকা দ্াখি- 

লের ] আজ্ঞা করিৰার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে 
আদালত এঁ টাকার ঘুক্তিসিদ্ধ যে অংশ দিবার আদেশ 
করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার 

উত্তর গ্রাহ্থ করিতে পারিবেন। 
১৫২ ধারা । উক্ত ছুই ধারার কোন ধাঁরামতে 

. আদালতের রসদ কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা 

দিবার কথা । দিলে, আদালত প্রতিবাঁদীকে 

রসীদ দিবেন ; এবং বাদী ব! স্থল বিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি 

রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত 
বাকী খাঁজানাঁর নিমিভ নিষ্কৃতি [ অর্থাৎ বাকী খাজান৷ 

পরিশোধ] হইত, 'এঁরূপে যে রদীদ দেওয়া যায়, 

তাঁছাতেও [ অর্থাৎ আদালতের রসীদেও] সেই প্রকারে 

ও সেই পদ্বিমাণে নিষ্কৃতি [ অর্থাৎ পরিশোধ গণ্য-] 
হইবে । 

১৫৩ ধারা। কোন স্থলে 'ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় 

ধাঁজানার মোকদমার ' বিরুদ্ধ-দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে 
দ্দাপীলের কখা। - [অর্থাৎ যে যে পক্ষদের মধ্যে 
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গত কোশ স্বার্থধমংক্রাস্ত কোপ প্রশ্ছেরঃ কিম্বা, কোশি, 

প্রজার খাজান। বৃদ্ধি বা পরিবর্তন. করিবার, স্বত্বসূংক্রাস্ত 
কোন প্রশ্সের, কিন্বা প্রজার বৎসর বৎসর দেয় খাঁজানার 
পরিমাণ বিষয়ক প্রশ্থের, নিষ্পত্তি না হইলে; 

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্ঠু- 
নাল জজ কিম্বা সবডিনেট জজ.. ডিক্রী, বা আজ্ঞ! দেন... 
এবং মোফদ্দমার দাওয়ার টাকা এক শত টাকার অধিক 
ন! হয়, কিম্বা 

(খ) ষে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্্ বিচারাধিপত্য-' 

ক্রমে কার্ধ্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচারসম্পকীয় কাধ্যকারক 
ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা! 
পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, 

সেই স্থলে বাকী খাজান! &্পাইবার নিমিত্ত ভূম্য- 
ধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত রুরিলে, এ মোকদ্দমায় 
প্রথমতঃ বা আগীলে 'ষৈ ডিক্রী বা আজ্ঞ। হয়, তাহার 
উপর আপীল চলিবে না। [ অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত মুন্সেফের নিম্পর্ভির বিরুদ্ধে পঞ্চাশ টাকা 
দাবি পর্য্যস্ত একেবারেই আপীল হইবে না। এবং 
এক শত টাকার উদ্ধ দাবি না হইলে আপীল চলিবে ন]। 

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিচারসম্পকীঁয় কার্য্য- 
কারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই 
ক্ষমতীক্রমে কার্য করিয়াছেন, কিন্বা তাহার যে ক্ষমতা 

আছে তদনুসারে কার্ধ্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিন্বা 
আপন ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতে গিয়া বেআইনীমতে 
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বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্ধ্য করিয়াছেন, তবে যে 
ডিস্ক বা' আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা! খাটে, কোন মোক- 
দমায় পূর্বেধাক্তরূপ কোন বিচারসম্পকী় কার্ধ্যকারক 
তক্জরন্প ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব এ 
মোকদ্দমার নী তলব করিতে পারিবেন ; এবং যেরূপ 
আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। 

১৫৪ ধারা । ক্কষিবৎসরের প্রথম আট মাস [অর্থাৎ 
| দিদির বং অগ্রহায়ণ মাসের ] মধ্যে যে কোন 
বেতারিখ অবধি ফলব২ মোঁকদামা উপস্থিত হয়, সেই 
হইবে ভাহার কখা। মোকদমায় এই আইনমতে খাজানা 
বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যত: পরবর্তী কৃষি 
বৎসরের প্রারস্তাবধি তাহা ফলব হইবে ; এবং কৃৰি 
বৎসরের শেষ চারি মাসে [অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পরা 
ষে'কোন মোকদম! উপস্থিত হয়, তাহাতৈ এরূপ 
ভিক্রী হইলে, দেই ডিক্রী সমমান্যতঃ আগামী কৃষি 
বৎনরের পরবর্তী বৎসরের প্রারস্তাবধি  ফলবত হইবে ১ 
কিন্তু ঘে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ 
কারণে ইহার পরবস্ভী করিয়া সেই তারিখ নির্দিষ্ট 
করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা 
হইবে না। 

[ যেসনের বৈশাখ অবধি অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে খাজানা বৃদ্ধির 
মোকদ্দমা কভু হইবে, বদ্ধি বাদীর ডিক্রী হয়, তবে তাহার পর সন 
হইতে বৃদ্ধি খাজানা আঘায় হইবে৷ আর পৌষ অবধি চৈত্র মাসের 
মধ্যে কু হইয়া ডিক্কা হইলে পর সনের পর সন হইতে অর্থাৎ 

মধ্যে ক সন.বার নিয়া বৃদ্ধি খাজনা আদায় হইবে। কিন্ত বিশেষ 
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কারণ থাকিলে সর্দারই বৃদ্ধি খাজানা আঁদীয়ের নিয়ম আরও: অধিক 
কাল আদাঁলত পিছাইয়া দিতে পাররিবেন। অর্থাৎ, প্রজাতে আর 
বেশী দিনের জন্ত বৃদ্ধি, খাজানার দার হইতে নিষ্কৃতি দিতে প্রারিবেন 1] 

১৫৫ ধারা । (১) (ক) কোন প্রজা এরপে ভূষি 
সম্পত্তি দণ্ড হইবার ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে তাহা 

প্রতিকারের কণা ।  প্রজাস্বত্বসংক্তাস্ত কার্য্ের অনুপ- 
যোগী হয়, 

(খ) কিম্বা এরূপ কোন নিয় ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা 

ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারীর সহিত তাহার যে চুক্তি 
থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ কর! 

এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার 
মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, ষে বিশেষ অপব্যবহান্ 
[ অর্থাৎ যোঁতের অনুপযোগী করিয়। অন্যায় রূপে ভূমি 

ব্যবহার ] বা নিয়মভঙ্গের আপত্তি হয়, তাহ! নির্দেশ 

করিয়া! যদি ভূম্যধিকারী প্রজার উপর নির্দিষ্ট প্রকারে 
নোটিস জারী করিয়! খাঁকেন, এবং যে অপব্যবহার বা 
নিয়মভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার কর! যাইতে পারিলে 
যদি ভূম্যধিকারী এ প্রতিকার করিবার নিষিত্ত প্রজাকে 
আদেশ দিয়! থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত অপব্যব- 
হাঁর বা নিয়মভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ 
করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের 
মধ্যে এ আদেশ পালন না করিয়। থাকে, তবে উক্ত 
মোকদ্দম। গ্রাঙ্থ করা যাইবে, নতুবা! নছে। 

(২) এইরূপ কোন মোকন্দমায় ভূম্যধিকারীর 
ই 
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অনুকূলে ষে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাছাতে .অপব্যরহার 
বা.মিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে 'যে ক্ষতি- 
"পুরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের 
বিদ্বেনায- উক্ত অপব্যবহ্যর বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকার 
কোগ্য.কি' না, এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতি- 
বা্ী-যে সময়েক্স মধ্যে এ টাকা বাদীকে দিতে পারি- 

বেন, ও উক্ত অপৃব্যবহার ব৷ নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য 
বলিয়! প্রকাশ করা «গলে যে সময়ের মধ্যে তাছার 

প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ভিক্রীতে সেই 

সময় নির্দিষ্ট থাকিবে । 

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে যে সময় নিদ্দিষ 
করেন, তাহ বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে 

পারিবেন। 

“ (৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নিদ্দিষ্ট সময়ের 
ব! (স্থলবিশেষে ) বদ্ধিত এনা 

ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাক! দেন, এবং অপ- 

ব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদীলত 

প্রকাঁশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের হৃদ্ধোধমতে 

সেই অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, 
তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা! যাইবে না 

[ প্রজা যদ্দি আপন যোঁতে এমন কোন ফাজ করে যে, সে কাজের 

দরুণ যোতের ভূমি অকর্মরণ্য হইয়া যায়, অর্থাৎ যে জন্ত যোত বিলি 

হইয়াছে, সে কাজ আর তাহাতে হইতে না পারে, 
কিন্বা পাট্টাকথুলাতির যে নিষম ভগ্ন করিলে টির সর্ভ থাকে, 

প্রজা যদি দেই নিয়ম ভগ করে, 
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সাহা হইলেও আপোশে প্রজাকে উচ্ছেদ করা ধাইদে না? 

নালিশ করিক্বা উচ্ছেদ, করিতে হইবে. অধিকন্তু & নালিশ 'করি- 
বার পূর্বে প্রজার উপর নোটিশ. জারি করিতে হইবে, নহিলে নালিশ 
গ্রাহ হইবে না। ই নোটিশের দ্বারা প্রজ্জাকে জানাইভে হুইবে- 
যে যোতের সম্বন্ধে তুমি অমুক অন্যায় কাজ করিয়াছ, কিন্বা তুমি 

পাঁটাকবুলতির অমুক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এবং সে নিয়ম ভঙ্গের জন্য 
উচ্ছেদের শর্ত আছে প্রজার দোষ যদি কোন রফ্ষমে জারিবার উপায় 
থাঁকে, তাহা হইলে সেই নোটিশে সেই দোষ সারিয়া দিবার জন্য প্রজ্নার 
উপর আদেশ করিতে হইবে, এবং প্রজার দোষে যে ক্ষতি হইয়াছে, 
সেই ক্ষতি পুরণের বাবত সঙ্গত রকম সটাবিও করিতে হইবে। 
সেই নোটিশ পাইয়াও বিবেচনা মত সময়ের মধ্যে প্রজা যদি 
সেই নোটিশের মর্্মমতে কাজ না করে, তখন উচ্ছেদের নালিশ 
চলিবে । যেফাঁরমে এই বিষয়ের নোটিশ লিখিতে হইবে, তাহা 
সরকার হুইতে নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে! 

আদালত যদি উচ্ছেদের মোকদ্রমার় ভিক্রী দেন, তাহা হইলে 

প্রজার কৃতকাধ্য জন্য বিবেচন! মত বাদী কত টাকা ক্ষতি পুরণ 

পাইতে পারেন, এবং প্রজার দোষ আারিবার মত বটে কি*না, 
তাহা ভিক্রীতে লেখা থাকিবে। এ ক্ষতিপূরণের টাকা কত দিনের 
মধ্যে দ্রিতে হইব, এবং সারিবার মত দৌষ হইলে কত দিনের 
মধ্যে সেই দোষ সারিয়া দিতে হইবে, তাহাও সেই ভিক্রীতে 
লেখা থাকিবে । যদি বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে সময়ে সময়ে 
আদালত এ ভিক্রীর মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। প্রজা 

যদি হুকুম মত কাজ করে, তবে আর এ ৷ উচ্ছেদের ডিক্রীর্জারি 
হইবে না। ] 

১৫৬ ধারা । যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত 

ও হইতে উচ্ছেদ কর! যায়, তাহার 
উচ্ছেদ করা যায়, শস্য সন্বন্ধে [ অর্থাৎ উচ্ছেদ বিষয়ে 
বপনার্থে প্রস্থত ভুমি সকল রাইয়তেরই প্রতি ] নিক্স- সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের 
কথা। | লিখিত বিধি খাটিবে 1 



[ ৯৩৬ ] 

'€ক) উক্ত রায়ত এ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে 
আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্ত বপনবা রোপণ 
করিয়] থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামত, হয় 
উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ এ ভূমি দখলে রাখিয়! 
ব্যবহার করিতেপারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারী- 
কারী আদালতের আন্দাজষত [উচ্ছেদ করিবার সময়ে] 
এঁ শস্যের [উচ্ছেদের সময়ে যে] মূল্য [ হইতে পারে, 
তাহ! ] ভূম্যধিকারীর ্ানে পাইতে পারিবেন । 

(খ) রায়তআপনার উচ্ছেদের তারিখের পুর্বে 
আপন বৌতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তত 
করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন ব 
রোপণ ন| করিয়! থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী 
আদালতের আন্দাজমতে উক্ত ভূমি তদ্রপে প্রস্তত 

'করিতে তাহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, 
তাহার মূল্য ও এ সুল্যের যুক্তিসিদ্ধ স্থদ তিনি উক্ত 

ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন । 
(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ 

নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর 
[ অর্থাৎ মোকদদমা রুজুর পর ] উক্ত রায়ত স্থানীয় 
রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়! 
থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে 

কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান্ হইবেন না । 
(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন 

রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল 
তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্মবহাঁর 
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ও দখল করণার্থ উচ্ছেদের ভিজ্ীক্গারীকারী আদালত 
যে খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়, এ 

ভূম্যধিকারীকে সেই খাঁজান। দিবেন | 
১৫৭ ধারা । বাদী কোন অনধিকার প্রবেশ- 

টিন রন কারীকে 1 অর্থাৎ প্রজা ভিন্ন 

আদালতের ভ্তাধ্য অপরকে ] উচ্ছেদ করিবার মোক- 

রেল দ্বমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত 

বোধ করেনু, তবে বিকল্পে অর্থাৎ 
হয় উচ্ছেদ, নাঁ হয় ] এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া 
করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি 

থাকে, সেই ভূমির নিমিভ্ভ সে [ অনধিকারী ব্যক্তি ] 

আদালতের নির্ণেয় [ অর্থাৎ যে খাজানা ধার্য করিয়া 

দেন সেই] উপযুক্ত ও ন্যাষ্য খাঁজানা দিতে দায়ী 

বলিয়া প্রকাশ কর! যায় । তাহ হইলে আদালত এরূপ 

প্রতিকার দিতে পারিবেন । 

১৫৮ ধারা । (১) কোন ভূমির দখল পাইবার মৌক- 

দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে 

৮১ আদালতের থাকে, সেই আদালত 
কথা। সেই ভূমির ভূম্যধিকারীর বা 

_. প্রজার রি নি্গলিখিত 

সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, 

থা,_ 
(ক) ভূমির অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ; 

.. (খ.) তাহার. প্রজা থাকিলে, এ প্রজার নাম ও 
বর্ণনা ; | 



|] ১৩৮] 

(গণ) তিনি যে. শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ তিনি মধ্য- 

স্বত্বাধিকারী, কি মোকররী হারে ভুমি ভোগকারী 

রায়ত: কি দলীন্বস্ববিশিষ্ট রায়ত.. কি দখলীসবপূতত 
কোর্ফা রায়ত, এবং মধ্যন্বতাধিকারী হইলে, তিনি 

কায়েমি অধ্যত্বত্বাধিকারী কি না ও তাহার মধ্য্বত্ব 
থাকিতে তীহার খাঁজান! বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে কি 
না? এবং 

(ঘ) যে সময়ে .প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে 
তাহার যে খাজানী'দেয় হয়। 

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মধ্যে 
কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে 

নিরূপণ করা যাইতে না! পারে, তবে আদালত এই 
আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট দেও- 

যানী মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালীবিষযয়ক আইনের ৩৯২ 
ধারামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে রাজস্ব কন্মচারীকে 

তদর্থে ক্ষমত! দেন, তিনি উত্ত আইনের ২৫ অধ্যায়- 

মতে স্থানীয় তদন্ত লন। 
(৩) এই ধারামত কৌন প্রীর্ঘনার উপর যে 

আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য .ফলবৎ হইবে ও 

তাহার উপর 'ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে । 

ভাইকে 
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১৪ অধ্যায় | 

বাকি খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি। 

১৫৯ ধারা । কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত তাহার বাকী 

ঘ্বায় অস্িদ্ধ করণ খাজানার ভিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় 

মে ক্রেতার সাধা- করা গেলে, “সংরক্ষিত স্বার্থ” 
| বলিয়া! এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ 

নির্দেশ করা গেল সেই সেই স্বার্থ মানিয়! কিন্তু “দায়” 
বলিয়! এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্চ* নির্দেশ করা গেল, 
তাহ! অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ৫ 

মধ্যস্বত্ব বা যোত গ্রহণ করিবেন । 

কিন্তু 

(ক) তদর্ধে পরে ষে স্থলের উল্লেখ করা গেল 

সেই স্থল না হইলে এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজীষ্টরী 
করা ও বিজ্ঞাপিত দায় রূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না! 

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই 

অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে । 

[ বাকী খাজানার নীলাম হইলে খারিদদার সেই বাকী গড়া 
ভূমির "সংরক্ষিত স্বার্থ” নষ্ট করিতে পারিবেন না, কেবল “দায়” নষ্ট 
করিতে পারিবেন। কোন্ কোন্ স্বত্বকে “সংরক্ষিত স্বার্থ” বলে, তাহা 

১৬০ ধারায় আছে। “দায় কাহাকে বলে, তাহী ১৬১ ধারার 

কক) প্রকরণে আছে। ইহারই মধ্যে আবার ১৬১ ধারার থে) প্রকরণে 

কঙকগুলি দায়কে “রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” বলা! আছে। 

বাকী খাজানার নীলাম খরিদদার এই রেজিষ্টরী করাও বিজ্ঞাপিত দায়” 
সচরাচর নষ্ট করিতে পারিবেন । ১৬৪ ধারা মতে যদি এ “রেজিষ্টরী 

কর! ও বিজ্ঞাপিত দায়” রহিত “করিবার, ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হন। 
তবেই ১৬৭ ধারা মতে কার্ধ্যানুষ্টান করিয়া সে দায় রহিত করিতে 
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পারিবেন।. ফলে যে. কৌন প্রকার দায় ,রছিত করিতে গ্নেলেই এ 
১৬৭ খারা মতে চলিতে হইবে ।] 

১৬০ ধাঁরা। নিন্মলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের 
হিন্র থরথর  অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়! গণ্য 

কথ! | 

(ক) যে কোন অধীন মধযস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দো- 

বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা; [বাকী খাজানার 
নীলামেও নষ্ট হুইবে,না |] 

(খ) যে *কাঁন অধীন মধ্যস্বত্ব কোন চলিত 

কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক 
কার্য্যে উক্ত বন্দোবন্তের মিয়াদ পর্য্যস্ত অবধারিত 

খাজীন। দায়ী মধ্যস্বত্ব বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা । 
[অর্থাৎ সরকারী বন্দোবস্তের মেয়াদী মধ্যত্বত্ব মেয়াঁদ- 

তক নষ্ট হইবে না|] 
(গ) যে ভূমির উপর বাঁসগৃহ, কারখান।, কিন্বা 

অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নিপ্িত হইয়াছে কিন্যা স্থায়ী 
বাগান, ক্ষেত্র, পুক্ষরিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা 
গোঁরস্থান কর! গিয়াছে, সেই ভূমির পা্টাই স্বত্ব ; 

(ঘ) দখলীম্বত্ব ; 

(উ) হআদালত ৬ অধ্যায়মতে কিম্বা কোন রাজস্ব . 

কন্্চীরী ১০ অধ্যায়মতে যে খাঁজান। ধার্য করেন, সেই 
খাজানা দিয়! দখলীত্বত্বশূন্য রায়তের পাঁচ বৎসর কাল 
ভোগ করিবার স্বত্ব; 

,(5)-. যে সময়ে স্বত্ব 'দেওয়। ঘায়,' সেই সময়ে 
াহা ন্যাষ্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাঁজানা 
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দিয়! ভোগ করিবার যে স্বত্ব যে দখলীন্বত্ববিশিষ$ কোন 
রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং 

(ছ) হে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মধ্যস্বত্ব বা. 
ফোত বিক্রয় হয়, সেই ভূম্যধিকারী কিন্ব! তাহার স্বত্থ-. 
গত পূর্বধাধিকারী যাহা [ অর্থাৎ যে তত্ব ] স্থ্টি করিতে 
প্রজাকে স্পন্ট বাক্যে লিখিয়৷ অনুমতি দিয়াছেন, 
এরূপ কোন স্বত্ব ব! স্বার্থ । 

১৬১ ধারা । এই অধ্যায়েব্র কার্য্যপক্ষে, 
"্দায়” ও "রেজিষ্টরী (ক) কোন 'প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে 

করা ও বিজ্ঞাপিত “দীয়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা 

দাঃ” শকের অর্থ। আপন মধ্যস্বত্বের বা যোতের 
উপর কিনম্ব। তাহাতে আপন স্বার্থ সন্কোচ করিয়া যে 

কোন দাওয়া [ যেমন বন্ধক ইত্যাদি ], পেটাও প্রজা- 

স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব [ অর্থাৎ চলাচলের স্বত্ব, জল" 

সেচনের স্বত্ব ইত্যাদি, যাহাকে ইংরেজীতে ইজ্মেন্ট” 
বলে,] বা অন্য স্বত্ব*ৰ! স্বার্থ স্যষ্টি করিয়! থাকেন, ও 
যাহা পুর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা 
বুঝাইবে।, 

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে 
মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইয়াছে ব হইতে পারে, 

সেই মধ্যত্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে “রেজিষ্টরী করা ও 
বিজ্ঞীপিত দায়” এই কথা ব্যবহৃত হইলে, যে কোন 
নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল 

বাঁকী খাজান। পাঁওন হইবার পুর্ব্বে অন্যন .তিন মাঁস 
শ্বাকিতে পন্চাল্লিখিত 'বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর 
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জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে ' যে ফোন 
দায়-স্্টি কর হইয়া থাকে; সেই দায় বুঝাইবে। : 

[পূর্বের রেজিষ্টরী দাীলেরদ্বারা যে দ্বারা ঘংধোগ করা যায়, তাহ! 

ঘদ্ধি খাজানা বারী পড়িবার অন্তত তিন যাস এই আইনের ১৭৬ ধারা- 
মতে, ভূষ্যধিকারীকে জানান হইক্া থাকে, তাহ! হইলে জে দাঁয়কে 
“রেজিষ্টরী কর! ও বিজ্ঞাপিত দায়” বলা যাইবে ।] 

১৬২ ধারা । কোন মধ্যন্বত্বের বা যোতের বাকী 

মধ্যগতের বাঁ যোতের খুজানার নিমিত ডিক্রী হইলে, 
নীলাম হইবার প্রাণনী- এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দ- 

হিরা? মার কাধ্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের 
২৩৫ ধারামতে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত মধ্য্বত্ব বা যোত 
ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রীর্ঘন! করিলে, তিনি উক্ত 
মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমি যে পরগণায়, 
'মহালে ও গ্রামে অবস্থিতি ও উহার নিষিত্ত যে বার্ষিক 
খাজান! দিতে হয় ও এঁ ভিক্রীক্রমে মোট যত টাকা 
আদায় করিতে হইবে, ততপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র দাখিল 
করিবেন । 

১৬৩ ধারা । (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্ধ্য- 
ক্রোকের আদেশ ও প্রণালী বিষয়ক আইনে প্রকারা- 

নীলামের দেক্ধণাপত্র স্তরের কথ। থাঁকিলেও, ডিক্রীদাঁর 

দসনটিল এ ধারার উল্লিখিত প্রার্থনা 
জি আদালত যদি উক্ত 

আইনের ২৪৫ ধারামতে এ -প্রার্থন। গ্ান্থ করিয়! 

প্রাধিতমতে ডিক্রীজারী না আজ্ঞা করেন; তবে 

ফ্রোকের আদেশ ও এ আইনের ২৮৭ ধারার আদেশ- 
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মত ঘোষণাপত্র একই. সময়ে বাঁহির করিবেন । (অর্থাৎ, 
বাকী খাজানার জন্য বাকী পড়া ভূমির ক্রোক' ও. 
নীলামী ইত্তাহার একই 'সঙ্গে বাহির হইবে 11 . 

(২) এ ঘোষণাপত্রে উক্ত আইনের ২৮৭ ধারার 
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার 
অতিরিক্ত এই এই কথ! বিজ্ঞাপিত হইবে,__ | 

(ক) “মধ্যস্বত্ব” বা “মোঁকররীহ্হারে-ভোগকারী- 

প্রজার-যোত” হুইলে, [ নীলাম্মে] যে টাকা ভাঁক 
হইবে, তাহাতে যদি ভিপ্রীর টাকা' ও খরচা দিতে 
কুলায়, তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতি, প্রথমে “রেজিষ্টরী 
কর! ও বিজ্ঞাপিত দায়” সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, 
এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা 
[ অর্থাৎ “রেজিষটরী কর! ও বিজ্ঞাপিত দায়” সম্বলিত 
নীলামে যদি মায় খরচা ডিক্রীর টাকা পরিশোধ না হয়, 
তবে ] ডিক্রীদার ইচ্ছ। করিকল, পরে কোঁন দিনে 
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত এ মধ্যস্বত্ব বা 
যোত নীলাম কর! যাইবে, এ দিনের নোটিস যথাবিধি 
দিতে হইবে ; এবং 

(খ) দখলীম্বস্থপ্রাপ্ত যোত হইলে সমুদয় দায় 
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাঁসহিত উক্ত ধোত বিক্রীত 

হইবে । 
(৩) উক্ত [দেওয়ানী কার্য্যবিধি) আইনের 

২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে এ ঘোষণা করা যাইবে 
ও যে 'অধ্যত্বত্ব ৰা যোত বিক্রীত হইবাদ্ন আজ্ঞা হয়, 

 তঘস্তর্গত ভূমির. কোন স্থপ্রকাঁশ স্থানে উহার নকল 
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লটকাইয়। দ্বিয়া উহ] প্রকাঁশ করা যাঁইবে। তত্তিশ্ন 
স্থানীয় গবণূ্ঘমণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে প্রকারের 
আদেশ করেন, সেই প্রকারেও উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ 
করায়াইবে। | 

(8) উক্ত আইনের ২৯০ ধারায় প্রকারান্তয়ের 
কথ! খাকিলেও,ডিক্লীমত খাতকের [অর্থাৎ দেনাদারের] 
লিখিত সম্মতি বিনা ন্যনকল্গে ত্রিশ দিন গত না 

হইলে উক্ত বিক্ুয় হইবে না । যে মধ্যন্বত্ব বা যোত 
বিজ্রয় হইবার আজ্ঞ। হয় তদস্তর্গত তুমির উপর এ 
ঘোষণাপত্রের নকল লটকাইয়া দিবার তারিখ অবধি 
এঁ সময় গণনা করিতে হুইবে । 

১৬৪ ধারা । (১) কোন মধ্য্বত্ব বা মোকররী হারে 

বেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপন, পূর্ব ধারামতে দেওয়া! 
বিজ্ঞাপিত দ্বায়সন্বলিত 2 

মধ্যন্বতত বা যোত গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও 

বিক্রয়ের ও তাহার বিজ্ঞীপিত দায়সম্বলিত নীলামে 
ফলের কথা । 

চড়াঁন যাইবে; এবং নীলামের 

খরচা! সমেত ডিক্রী ও .খরচার টাকা দিতে যাহাতে 

কুলায় ততটাক। ডাক হইলে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত 

এরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় কর! যাইবে । 
(২) এই ধারামত নীলাম খরিদার উক্ত মধ্যস্বত্বের 

বা যোতের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় 

ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার নির্দিষ্ট 
প্রকারে ' অসিদ্ধ টনি পারিবেন, প্রকারান্তরে 

নহে । 
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7১৬৫ ধারা । (১) পুর্ব্ব ধারামতে যে কোন মধ্যস্বত্ব 

সমূদর দানব 'অসিন্ধ দিসি হাজারি গার 
করিবার ক্ষমতা সহিত নীলামে চড়ান যায়, তঙ্গিমিত্ত যত 
বধ্যস্বত্ব বাষোতবিক্রয়' টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয় তাহাতে 

করিবার ও তাহার পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাক ফলের কথা । ০ 

দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্তয 

য্দি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিন্ধ করিবার ক্ষমত! 
সছিত £ মধ্যন্বত্ব বা যোত বিক্রপ্ন করিত চাছেন, তবে 

নীল[মকারী কর্মচারী নীলম স্থগিত রাখিয়! দেওয়ানী 

মোকন্দমার কার্ধ্যপ্রণাঁলী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারা- 
মতে নূতন: ঘোষণা! [অর্থাৎ ছানি ইন্তাহার জারী 
করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে 
যে, নীলাম স্থগ্রিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের ' 

কম ন। হয়, ও ত্রিণ দিনের অধিক না হয়, এ 

বোধনাপত্রে নির্দিউ শ্ররূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে 

সমুদয় দায় অপিন্ধ করিবার ক্ষষত। সহিত এ মধ্য- 

স্বত্ব ব! যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। 

দেই দিনে সমুবয় দায় অপিন্ধ করিব'র ক্ষমতা সহিত 

উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা 

যাইবে। 
(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার, ১৬৭ ধারার 

নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের কোন 

দায় অপ্সিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারাস্তরে-নহে। 
১৬৬ ধারা । (১) ১৬৩ ধারামতে কোন দখলীম্বত্ব প্রাপ্ত 

১৩ 
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গনদয় ফা অসিগ্ধা' যৌতের নীলাম .হইবার বিজ্ঞা- 
: ঝারিবার ক্ষষ্ভী সহিত. . পন ু  গেলে, সমুদয় দায় 
দখলীস্বতবপ্রাপ্ত যোত 
ধিক্রয় করিবার ও অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত 

সবার ফলের কধা। উহা নীলামে চড়ীইয়া বিক্রয় 

করা যবে । 

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার ইহার পর- 
বস্তা ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোৌতের কোন দায় 
অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে । 

৯৬৭ ধীরা। (১) কোন খরিদদার পূর্ধব কএক 

ক হুটনরিত ধারামতে কোন দাঁয় অসিদ্ধ করি- 

দায় অসিন্ করিবার বার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়া এ দায় 
কার্চপ্রণালীর কথা।  অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, বিক্রয়ের 
তারিধ অথবা তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের 

বাদ পান, সেই তারিখ, এই ছুই তারিখের মধ্যে 

যে তারিখ শেষে হয় সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের 

মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়! 

এই প্রার্থনা জানাইতে পারিধেন যে, উক্ত কালেক্টর 
সাহেব, এ দায় অদিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের 

নোটিস দায়ধারীর উপর জারী করুন | 
(২) এতদর্ধে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য করেন 

উক্ত নেটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী এরূপ 
টিনা দরখান্তের সঙ্গে দিতে হইবে । 
(৩) কোনি: নোটিল জারী করিবার দরখাস্ত এই 

ধারার নির্িউমতে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট 

কর! গেলে, তিনি তদনুনারে নোটিন জারা করাইবেন, 
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এবং যে তারিখে এ নোটিস জারী হয়, সেই. তারিখ 
অবধি উক্ত দায় অস্ষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। » 

(৪) কোন মধ্যস্বত্ব কি যৌত সম্পর্কে, প্রীপ্য নাকী 
টাকার নিমিত্ত উহা ডিক্রীজারীক্রমে [ অর্থাৎ বাকী] 
বিক্রয় করা গেলেও [ বাকী খাজানার জন্য বাকী পড়। 

নীলায হইলেও ] এ মধ্যন্বত্থের বা যোতে: ১৬০ ধারার 
(গ) প্রকরণের নির্দিষ্ট প্রকারের কোন সংরক্ষিত স্বার্থ 
থাকিলে, খরিদদার যদি এই অধ্যায়মতে সমুদয় দায় 
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাঁপন্ন হন, তবে তিশি এ সংরক্ষিত 

স্বার্থের বিষয়ীভূত ভূমির খাঁজ!ন। বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 

মৌকদ্দম! করিতে পারিবেন “সংরক্ষিত স্বার্থ” নষ্ট 

করিতে পারিবেন না] ভূমি যে খাজানায় ভোগ কর! 
হইতেছে, তাহা যে সময়ে পাটা দেওয়া যায়, সেই 
সময়ে উপযুক্ত খাজানা ছিল না [ অর্থাৎ কম খাজানায় 
বিলি হইয়াছিল ] ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত যত 
টাঁক। উপযুক্ত ও ন্যাধ্য কোধ করেন এ খাজান! বৃদ্ধি 
করিয়। তত টাক। করিতে পারিবেন । 

উত্তম কৃষিযৌগ্য ভূমির খাজানার সহিত সমান অব- 

ধারিত খাজাঁনায় যে ভূমি বার বৎসরের অধিক কাল ভোগ 

হইয়া আসিতেছে,সেই ভূমির প্রতি এই প্রকরণ বর্তিবে না। 
১৬৮ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সময়ে সময়ে 

ইন রাসানানর রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়। 
পূর্ব কএক ধারামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, 
মধয্বত্ব বলিয়া! গণ্য যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী- 
হয় এরূপ আজ্ঞাদিবার : ূ 
কষমডার কথা!  স্বত্বপ্রাপ্ত যোতের কিম্বা বিশেষ 
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কোন শ্রেশীর দখলী হবতপ্রাপ্ড যেতের বাকী খাঞজানার 
ডিত্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, জমুদয় 
দাঁয় অসির্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত বীলামে চড়াইবার 
পুর্ব্বে রেজিষরী করা ও. বিজ্ঞপ্তি দায়সম্থলিত 
শীলামে চড়ান যাইবে; এবং এরপ ব্জিএ্ন দিয়] 
উত্তরূপ. কেন আঞ্জ1 রহিত করিতেও পারিবেন। 

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল 
থাকিলে, এ স্থানের হস্তগত সমুদয় দখলী-্বত্বপ্রাপ্ড যোত, 
কিন্বা, স্ছলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখল স্বত্বপ্রাপ্ত 
যোত এই অধ্যায়ের পুর্ব কএক ধারামত নীলাষের 
কা্যপক্ষে সর্রতো ভাবে মধ্যস্বত্ের ন্যায় গণ্য হইবে। 

১৬৯ ধারা । (১) এই অধ্যায়মত বিভ্রয়োৎপন্ন 
_ ... টাক] প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী 
দল মৌকদ্দমার,  কার্ধযপ্রণালীব্ষিয় 
হইবে, তান্ধব্ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট 
সিহ্া বি বিধির গ্ররিবর্তে নিহ্গলিখিত বিধি 
পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ 

(ক) এ মধ্যস্বত্ব বা যৌত বিক্রয় করীইতে ডিএী- 
দ্ারের যে খরচ হইল, তাহাকে প্রথমত সেই খরচের 

টাকা দেওয়া যাইবে । 
(খ) তাহার €র যে ডিজ্রীজারী করাতে নীলা 

হয়, সেই ভিভ্রীক্রমে ভিজ্রীদারের ধত টাকা পাওন| 
হয়, ভাহাকে দেই টাক! দেওয়। যাইবে । 
(গ) "এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত 

. গ্কাকিলে, মোকদম] পন্ডিত করিবার তারিখ অনা 
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নীলামের তারিখ, পর্য্যস্ত উক্ত মধ্যদ্বত্ব“বা যোতি .সম্থন্ধে 
ষে কোন খাজানা' ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, 
এ উদ্বৃত্ত টাক! হইতে তাহাকে সেই খাঁজানা দেওয়া 
যাইবে। - | 

(ঘ)গ) গুকরণের লিখিত খাজান। দিবার পরও 

উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় [ অর্থাৎ নীলীমসিদ্ধ ] 
করণাবধি ছুই মাস অতীত হইলে, ডিজ্রীমত খাতকের 
প্রার্থনামতে ভীহাঁকে দেওয়া ফ্ইবে। 

(২) ডিক্রীমত খাঁতিক (গ) প্রকরণমত খাজানা 
বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে 
বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত এ বিবাদের নিষ্পত্তি 
করিবেন এবং এ নিম্পভি ডিক্রীর তুল্য বলব হইবে। 

১৭০ ধারা । (১) কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের 

2. দেনা বাকী খাজানার ডিজ্রী জারী- 
থরচ। সমেত ডিক্রীর 

টাকা আদালতে দেওয়া গ্রুমে ঞঁ মধ্য স্বত্ব বা যোত ক্রোক 

গেলে, কিন্বা ডিক্রীদার করা গেলে, তৎসন্বন্ধে দেওয়ানী 
শোধ হইরাছে স্বীকার ৰ 
করিলেই মধ্যস্বত্ব বা যোকদামার কার্যযপ্রণালী বিষয়ক 
যোত ক্রোক হইতে আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যস্ত 
মুক্ত হইবার কথ] । পারা পাডিনেরা। 

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে*কোন মধ্যস্থত্ব বা 

যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা কর! গেলে, যদি নীলাম 
খরিদদ্দারের ডাক গ্রাহ্থ হইবার পুর্বে ডিক্রীমত খরচ। 
ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিজ্জীর টাঁকা আদা 
লতে দেওয়া না যায়, কিনব আদালতের বাহিরে ডিক্রীর 

টাক। শোধ কর! হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়। যদি 



1 ১৫৭ 1 

ডিজ্কীদার॥উক্ত মত্যনবত্ব বা যোত মুক্ত করণার্ঘ[ অর্থাৎ 
ক্রোক খোনশার ] দরখাস্ত না! করেন, তবে উক্ত মধ্য- 
স্বত্ব'বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না। 

(৩) ডিক্রীমত খাতক কিম্বা যে ব্যক্তির এঁ মধ্য- 
স্বত্ব ৰা যৌতে এরপ স্বার্থ থাকে, যাহা নীলাম হইলে 
অসিদ্ধ হইতে পারে তিনি এই ধারামতে আদালতে 
টাকা দ্রিতে পারিবেন | 

১৭১ ধারা । (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন মধ্যন্বতব 
নীলাম নিবারণীর্থ বা যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন 

আদালতে টাকা দেওয়া দেওয়া যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতে 

কোন, সবে ইক্তপরধা, যদি কোন ব্যক্তির এরপ স্বার্থ 
স্বত্ব বা যোতের বন্ধকী- থাকে, যাহ! এরূপ নীলাম হইলে 
খপ হইবার কথা।  অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি 
নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে) 

(ক) এঁরূপে তিনি যে টাক। দেন, তাহা শতকর। 
২২ টাক! সুদ সহিত খণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং 
তজ্জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত তাহার নিকট বন্ধক 

আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ; 
(খ) বাকী খাজানার দায় ছাড়! উক্ত মধ্যস্বত্বের 

বা য়ৌতের উদ্ধার আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা 

ভাহার বন্ধক অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে ১ এবং 
(গ) যাবত উক্ত খণ শ্রদ সমেত শোধ করা না হয়, 

তাবৎ তিনি প্রজার বন্ধক গ্রহীতাস্বরূপ [ অর্থাৎ গিরবি- 

দার হইয়া] উক্ত অধ্যত্বত্বের বাঁ যোতের দখল লইতে 
ও উহ! দখখখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন। 



॥ . ১৫৯ .] 

(২) এবপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার 
পাই্বার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন »কথান্ধমে 2 
তাহার বিশ্ব হইবে না। 

৯৭২ ধার1। বাকীদার উদ্ধতন গুজার বিরুদ্ধে 

অধস্তন প্রজা আদালতে ডিজ্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে 
টাকা দিলে তাহা খাজানা কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম 
হইতে কাঁটিক্া লইতে হুইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, 

লিররত। এবং নীল্লাম হইলে যে অধস্তন 
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে» সেই অধস্তন প্রাজা 
নীলাম নিবারণার্ আদালতে টাক। দিলে, তাহার নিমিত্ত 

আহনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত 

তাহার নিজ ভূম্যপ্িকারীকে তাহার যে খাজান। দিতে 

হয়, তাহা হইতে তিনি এরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় 
বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত 

ভূম্যধিকারী বাকীদার না .হইলে, তিনিও এঁরূপে 

সাহার নিজ ভূষ্যধিকারীকে দেয় খাজান৷ হইতে এরূপ 
কর্তিত টাক। কাটিয়। লইতে পারিবেন ; এবং ষাঁবৎ 
বাকীদার পর্য্যন্ত না পছুছে, তাবৎ এইরূপ চলিবে । 

১৭৩ ধার । (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য- 

প্রণালীব্ষর়ক আইনের ২৯৪ 
নালমেডিক্রীদারের 

ডাঁকতে পারিবার ও ধারায় প্রকারাস্তরের বিধান থাকি- 
ডিত্রীমত খাতকের ন। লেও, ঘে ডিক্রীজারীক্রমে এই 
পারিবার বধা।. : অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্ত্ব বাযোত 
নীলাম হয়,লেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা, এ 
মধ্যস্বত্ব ব! যৌত ডাঁকিতে ব! জয় করিতে পারিবেন) 



[১৫২] 

(৯) এরূপ. য়ে. মধ্যস্ত্ব ব।যোত নীলাম-হয়, 
ভিজীর্ধত খাঁতক তাহা! ডাকিবেন..ন! বা ক্রয় করি- 
বেন না! 1 

(৩) ধক্ধপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয় 
ডিজ্রী্নত কোন খাঁতক স্বয়ং ব! অন্য ব্যক্তির দ্বার! 
তীহা "ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোঁধ করিলে, 
ভিক্রীণারের কি এ নীলামে স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তির 
প্ীর্থনমিতে আদেশ করিয়া! এ নীলাম অন্যথা করিতে 
পারিবেন; এবং গর প্রার্থনা ও আদেশের খরচ ও 
পুনর্ববার নীলাম কালে মূল্য যত টাকা কম হয় তত 
টাকা ও এঁ নীলামের সমস্ত খরচা ডিক্রীমত খাঁতক- 

কর্তৃক প্রদত্ত হইবে । [ অর্থাৎ ছানি নীলামে দ্েনাদার 
কম সমনের দায়ী হইবে |] 

১৭৪ ধারা । (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোৌত, উহার 

দি চিনি [অর্থাৎ এ মধ্যন্বত্বের বা যোতের] 
নীলাষ অন্তথ। করণার্থ দেনা বাকী খাঁজানার নিষিত 

্রার্ঘনার কথা । বিক্রয় করা গেলে, বিক্রয়ের 
তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে 

ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীদারকে দিবার জন্য, খরচা স্ুদ্ধ 

ডিজ্রীক্রমে প্রাথ্য সমুদয় টাকা, ও খরিদদারকে দিবার 
জন্য খরিদের টাকার শতকরা পচ টাক! হিসাবে টাকা 

[ ধরতা সমেত ] আদালতে গচ্ছিত করিয়া দিলে, এ 

রিজ্রুয় অন্যথা হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন । 
(২) এ ভ্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা গচ্ছিত করা 

গেলে, আদালত এ বিক্রয় অন্থথকরণ সুচক আজ! 



[ ১৫৩ ] 

করিবেন, এবং দেওয়ামী ' মোকদ্দমার কার্য্যপ্রশালী 

বিষয়ক আইনের ৩১৫ ধারার বিধান [অর্ধাৎ'খরিদদাঁরিকে 
পণের টাক স্বাদ সমেত ফেরত দিবার বিধান ] তজ্জপে 
অন্যথাকৃত বিক্রয়ের [অর্থাৎ নীলাম রদের] প্রতি 
বর্তিবে 1 

কিন্তু যদি ডিক্রীমত খাতক দেওয়ানী মোকদমার 
কার্ধ্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৯ ধারীমতে [ অর্থাৎ 

নীলাম বের্দাড়। হওয়। বল্লিয়। রা আপন মধ্যস্বত্ব বা 

যোতের বিক্রয় অন্যথা করণার্ধে প্রার্থনা! করেন, তবে 

তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিবার অধিকারী 
হইবেন না। 

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্ষ্যগ্রণালীবিষয়ক 
আইনের ৩১৩ ধারা এই অধ্যায় মত কোন নীলামের 
প্রতি বন্তিবে না। 

১৭৫ ধারা । ভারতবর্ষায় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক 

দায়সট্টিকারী কোন ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ 
কোন নিদর্শনপত্র রেজি- ভাগে প্রকারাত্তরের বিধান থাকি- 

নিিারী লেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা যৌতের 
উপর যাহাতে দায় স্্টি হয়, এক্ূপ "কোন নিদর্শনপত্র 
এই আইন গ্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত 
হুয়া থাকিলে, এবং উস্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭. 

ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক ন৷ হইলে, 
যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াধধি এক . 
বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কীধ্যকারকের নিকট রেজিষরী 



[| ১৫৫ |] 

করণার্ধ উপস্থিত করা যায়, ভবে তাহা এ আইনযতে 
রেজিসটর্ী করিবার্ নিমিত গৃহীত হইবে। | 

[ বে-রেজিঝ্টরী দায় সংযোগের দলীল এই আইন 
জারির তারিখ অবধি এক বশসর মধ্যে রেজিষ্টরী 

হইতে পাঁরিবে। চারিমীস মধ্যে রেজিষ্টরী আফিশে 
দাঁখিল হয় নাই বলিয়া, তামাদি হইবে না।] 

১৭৬ ধারা । কোন মধ্যন্বত্বের কি যোতের প্রজার 

. ভূম্যধিকারীকে দায়ের সম্পাদিত যে নিদর্শনপন্র্রমে এ 
নোটিস দিবার কথা। মধ্যস্বত্বের কি যোতের .উপর 

কোন দায় স্ষ্তি হয়, কোন কার্যযকারক এই আইন 
'বিধিবদ্ধ হইবার পুর্বেব বা! পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজি- 
স্টরী করিলে উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে 

ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির 
গ্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমে্ট এতদর্ধে যে ফী 
ধার্ধ্য করেন, তাহা ভীহার' স্থানে, পাইলে, নিদ্দিষ্ 

গ্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের 
নকল জারী করাইয়। তীহাকে উক্ত দায়ের নোটিস 

দিবেন। | 

| ১৭৭ ধারা। যো ব্যক্তি আইনমতে প্রকারান্তরে 
৫ রি, করিঘার দায় স্ষ্টি করিতে পারিতেন না, 

ক্ষমতা] প্রসারিত না এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে 

কারিবার কথা । তাহার উহা! স্থষ্ি করিবার ক্ষমতা 

ছুইল_বলিয়! জ্ঞান করিতে হইবে ন|! 



[ ৯৫৫ | 

১৫্অধ্যায় | 

চুক্তি.ও দেশাচার বিষয়ক বীধি। . 

১৭৮ ধারা । (১) এই আইন বিধিবদ্ধ হইর্ধার 
চুক্তিক্রমে আইন পূর্বে বা পরে ভূম্যধিকারী ১. 

অন্যথা করিবার মন্বন্ধে . প্রজার মধ্যে কোন .চুক্তি হইলে, 
টিরিনিন তাহার [অর্থাৎ নেই ছুক্তির], 

কোন কথাক্রমে 
(ক) ভূমিতে দখলীম্বত্ব লাভ করণপক্ষে চির 

কালের নিমিত্তে কোন বাঁধ। হইবে না, [অর্থাৎ কম্মিন্ 

কালেও রাইয়তের দখলীন্বত্ব জম্মিবে না, এমন চুক্তি 
আইন মতে সিদ্ধ হইবে না, ] কিন্ত! 

(খ) এঁচুক্তির তারিখে যে দখলাম্বস্ব বিদ্যমান 
থাকে তাহ। রহিত হইবে না, কিন্ব। 

(গ) এই আইনের বিধানানুসারে না হইলে কোন 
ভূম্যধিকারীর কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার অধিকার 

হইবে না, [অর্থাৎ এই আইন মতে কার্ষ্য করিয়া 
প্রজার উচ্ছেদ হইতে পারে ত হইবে, নহিলে উচ্ছেদ. 
হইবে না। ] কিন্ব। 

(ঘ) প্রজার এই আইনের বিধানমতে উৎকর্ষসাধন 
করিবার ও তজ্জন্তঞক্ষতিপুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব 

রহিত কি সীমাবদ্ধ [ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ পাইবার অর্ধি- 
কার সঞ্কুচিত কর! অর্থাৎ কমা ইয়! রেওয়। ] হইবে ন1। 

(২) ১৮৮০ সালের জুলাই মানের ১৫ তারিখের 
পর ও এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে,  তূমযিকারী 



পি 

ও প্রজার মধ্যে কোন. চুক্তি হইয়া থাকিলে, উহার 
কোন কথাক্রমে. অর্থাৎ সেই. চুক্তিতে দখলী স্ব 
লাভের নিষেধ থাঁকিলেও ] কোন রাঁয়তের এই আইন 
অনুসারে ভূমিতে : দখলীন্বত্ব লাভ করিবার বাধ! 
হইবে না। 

(৩) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ভূম্যধিকারী 
ও প্রজ্জার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, উহার কোন 

কথাজুমে, 

(ক) রায়তের এই আইম অনুসারে ভূমিতে দখলী- 
স্বত্ব লাভ করিবার বাধা হইবে না; 

( খ) দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ২৩ ধারার বিধান- 
মতে ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব, রহিত কি সীমাবদ্ধ 
হইবে না; 

(গ) ৮৬ ধারার বিধানমতে রায়তের আপন 
যোত পরিত্যাগ করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না!) 
(ঘ) স্থানীয় প্রথানুসারে রায়তের আপন যোত 

হস্তান্তর কিম্বা চরমপত্র বাঁ উইলক্রমে দান করিবার 

[ম্বত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে যুক্তির দ্বারা সে] 
স্বত্ব রহিত হইবে না; 

(উ) এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া ও তদনু- 
সারে দখলিম্বত্ববিশিক্ট রায়তের কোর্ফা বিলি করিবার 
স্বত্ব রহিত হইবে নব; 
(৮) ৩৮ ধার! মতে কি ৫২ ধারামতে রায়তের 

খাজান। কমাইবার প্রার্থন। করিবারগ্ৰ্বত্ব রহিত হইবে পা ” 

((ছ) ৪৭ ধারামতে ভূম্যধিকারী কিন্বা প্রজার 
খান্ধান] নগনান্ করণে, প্রার্থনা করিবার স্ব রহিত | 
ছইবে না; কিনা 
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(জট বাকী খাজানাঁর টাকার উপর দেয় হাদ সন্প- 
স্বীয় ৬৭ ধারার বিধানের ব্যতিক্রম হইবে না| 

কিন্তু শুই বিধান হইল বে, | 
(১) অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল [ অর্থাৎ আবাদ 

যোগ্য ] করণার্ধে সরল অভিপ্রাঁয়ে পাষ্টা দেওয়া গেলে, 
এই ধারার কোন কথাক্রমে এঁ পাট্রার শর্ত কি নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইবে না । কিন্তু যেস্থলে এঁপাট্রার স্যষ্ট 
[ অর্থাৎ নির্দেশ কর1] মিয়াদ শেষ হইলে কি হইবার 
পর পাট্টাদার ৫ অধ্যায়মতে পান্তীর লিখিত জমীতে, 
দখলীন্বত্ব লাভ করিবার অধিকারী হর্ন, সেই স্থলে এ 
পাট্টার কোন কথাক্রমে তাহার এ স্বত্বলাভ করিবার 
বাঁধা হইবে না। 

(২) ভূম্যধিকারী আপন চাকর কি বেতনভোগী 
মজুর দ্বারা অকর্ধিত পতিত ভূমি হাসিল করিয়া, পরে 
এ ভূমি কি উহার কিয়দংশ কোন রায়তকে জম 
করিয়া দিলে, ষে তারিখে তাহাকে এ ভূমি কি উহার 
কিয়দংশ প্রথম জমা করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারিখ 
অবধি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন চুক্তির যে শর্ত ক্রমে 
কোন রায়তের পক্ষে 'এ ভূমিতে কি উহাব কিয়দংশে 
দখলীম্বত্ব লাভ করিবার বাধ! হয়, এই আইনের কোন 
কথাক্রমে সেই শর্তের ব্যাঘাত হইবে না। 

(৩) কোন বাগাত জমীতে কিয়ৎকালের নিমিভ 
কর্ষণসাপেক্ষ [ অর্থাৎ চাষী ] ফসলের আবাদ করিবার 
চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এ চুক্তির 
শর্ত কি নিয়মের ব্যাঘাত হইবে না। 

১৭৯ ধারা । যেস্ছানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হই-. 
০০৫ উর সেই স্থানে কোন ভূস্বামীর 
রিট বা কায়েমি মধ্যসত্বাধিকারীর ও. 

প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, 
১৪ 
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সেই মিয়মানুসারে কায়েমী মোকররী পাটা দিতে এ 
ভূম্বামী-ব! মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের 
কোন কথাত্রমে এরূপ জ্ঞানকরিতে হইবে না। 

'[জমীদার, ও পত্তনিদার, 'মোকররীদার ও অন্যান্যি 
চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকরীর! মোকররা বন্দোবস্ত করিতে 
ও মোকরর1 পাটা দিতে পারিবেন । ] 

১৮০ ধারা । এই আইনে শ্রকারাস্তরের কথা 

 উঠবন্দী, চর ও ফেল্াড়া . থাকিলে 
জর কর্থা ৷ | রঃ কোন র্লায়ত 

(ক) রোগের যে অংশে উঠবন্দী প্রণালী প্রচ- 
লিত আছে, তথায় সামান্তঃ [ অর্ধাৎ সে অঞ্চলের 
চলনমতে ] এ প্রণালী অনুসারে যে জমী জমা করিয়া 
দেওয়া হয়, এবং এসময়ে দেওয়। হইয়াছে, [ অর্থাৎ 
যে সময়ে তর্ক উঠিবে, তখন যদি উঠবন্দী নিয়মে 
বিলি থাকে ] তাহ। ভোগ করিলে, কিনব! 

(খ) যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া। নামে 

খ্যাত তাহা ভোগ করিলে, 
(ক) [ প্রকরণের বর্ণিত ] স্থলে সামান্যত; উঠ- 

বন্দী প্রণালী অনুসারে ভোগরুত এবং এ সময়ে এ 
প্রণালীর অনুসারে ভোগকৃত জমীতে এবং 

(খ)[ প্রকরণের বর্ণিত] স্থলে চর বা দেয়াড়। 
জমীতে, 

যাবৎ ক্রমাগত উহ [এ জমী 1 বার বৎসর ভোগ 
না করে তাবৎ দখলী ত্বত্বল্টুভ করিবে না, এবং যাবৎ 

& জমীতে দখলীস্বত্ব লাভ না! করে, তাবৎ তাহার ও 
ভুম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজান৷ দিবার নিয়ম হয়, 
ভীঙ্বার ঘোঁতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী 
খাঁক্কিবে [অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর এক্তারমত খাজানার 
বর্দোধস্ত হইতে পারিবে |] ১ 
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(২) উঠবন্দী প্রণালী অন্গুদারে রে রায়তেরা-স্ুমি 
ভোগ করে,.এ প্রণালী অনুসারে. তাহাদের ভোগ্ররুত' 
ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি | এই সি ৬ যায় 
খাটিবে না|, 

(৩) স্ুুম্যধিক!রীর বা! প্রজার প্রার্থনা [মতে কিছ 
দেওয়ানী আদালতের জিজ্ঞাসাক্রমে কালেক্টুর সাহেব. 
নির্দেশ করিতে পারিবেন যে, কোন জমী এই ধারার 
অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে 
না। তাহা হইলে, এই আইনের স্রুমুদয় বিধান উক্ত 
জমী সম্বন্ধে খাটিবে। 

১৮১ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন 

চাকরাণ তাদুক ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালু- 
সন্বদ্ধে না খাটিবার 
কথা। র কের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত 
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার 
পূর্ববে যে চাকরাণ তানুক হস্তাম্তর করিতে কিছ 
চরমপত্র বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত ন, 
তাহ। হস্তাস্তর করিবার বা উইলভজ্রমে দান কারিবার 
স্বত্ব প্রদতত হইবে না। 

১৮২ ধারা । কোন রায়ত রায়তত্বরূপ আপন 
যোতের অংশ না হইয়া [ অর্থাৎ 

যোতের অন্তর্গত নহে, এমত ] 
বাস্তভৃূমি ভোগ করিলে, এ বাস্তভূমির প্রজান্াত্বের অনু- 
ষঙ্গ দেশাচার বা! প্রথ। দ্বারা নিয়মিত হইবে এবং .এ 
দেশাচার ব৷ প্রথা প্রবল মাকিয়া কোন রায়তের ভোগ- 
কত ভূমি সম্বন্ধে এই আইনের যে সকল বিধান খাটে 
তদ্দছারা নিয়মিত হইবে। 
বান্তভূমি সন্থদ্ধে যেখানে ফ্বেমন দেশাচার ৰা প্রথা আছে, সেই 
তেই চলিতে হইবে । এ আইনের দ্বারা সেই 'দেশাচায় বা প্রথার 
জ্সন্তথা হইবে ন11] 

বাস্ত ভূমির কথা। 
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১৮৩ ধারা । কোন দেশাচার কিন্ত প্রথা বা দেশাচা- 
ৃ দেশীচার সৃতরক্ষণের রাশুগত স্বত্ব এই আইনের 'বিধা- 

কখা। নের সহিত অসঙ্গত না হইলে, 
অখবা এই আইনের বিধানক্রমে স্প্উতঃ বা আবশ্যক 
অনুমান অনুসারে পরিবর্তিত বা রহিত না হইলে, 'এই 
আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হইবে না। 

উদ্বাহরণ। 

(১) ভূম্যধিকারীর অনুমতি বিনা রাত আপন 
জি বিক্রয়. করিতে পারে এই প্রথা এই আইনের 
বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে; এবং এই আইনের 
বিধান দ্বার! স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুলারে পরি- 
বর্তিত বা রহিত করা যায় নাই। সুতরাং উক্ত প্রথা 
কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন 
ব্যতিক্রম হইবে ন!। 

(২) কোর্ষা রায়ত কোন কোন অবস্থায় দখলীত্বত্ব 
প্রাপ্ত হয় এই দেশীচার বা প্রথা এই আইনের বিধানের 
সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধানছরা 

স্পষ্টত? বা আবশ্যক  অনুমানাহুসারে পরিবর্তিত ব! 
রহিত কর! যায় নাই; স্থতরাং উক্ত দেশাচার বা 
প্রথা কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার 
কোন ব্যতিক্রম হইবে না। 

রিপন সি 

১৬ অধ্যায় । 
মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি। 

১৮৪ ধারা । (১) এঁই আইনের ওয় তফসীলের 
নির্দিউ মোকদ্দমা, আপীল এবং 

ওম. তক্ষগীলমত 
মোকদ্দসা,আপীল এবং প্রাথন। ততজ্জন্য এ তফসীলের 

প্রার্থনার মিযাদের কথা । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত 
করিতে ও করিতে হইবে; এরং 
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এরূপ মিয়াদকালের পর উক্তরূপ ষে প্রত্যেক 'মোক- 
দ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা ঘায়, এবং প্রার্থনা "করা 
যায় তাহা িয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথ! না তোল৷ 
গেলেও | অর্থাৎ প্রতিবাদী তামাদির আপনি না! 
করিলেও ] অগ্রাহ্থ হইবে । | 

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্য- 
বহিত পুর্ববে ষে মৌকদ্দমা ব৷ আপীল কিন্বা প্রাথন! 
উপস্থিত করিলে মিয়াঁদ উত্তীর্ণ হওয়। প্রযুক্ত বারিত 
হুইত এই ধারার কোন কথীক্রমে সেই মোকদদম! 
বা আপীল কিন্বা প্রার্থনা করিবার* তব পুনজ্জীবিত 
হইবে না । | 

১৮৫ ধারা । (১) ভারতবধীয় মিয়াঁদ বিষয়ক ১৮৭৭ 
ভারতবধাঁয় মিয়াদ- সালের আইনের ৭৮ ও ৯ ধারা 

বিষয়ক আইনের কিয- ইহার পুর্ব ধারার লিখিত মোকদ্দমা 
দ্বংশ এ মোকদ্দমা প্রভৃ- [িতেনা থাটিবার কথা। বা প্রীর্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না। 

[ তামাদী সম্বন্ধে এই আইনের কাধ্যপক্ষে 

নাবালক, সাবালক, এনং সঙ্জান ও পাগল তুল্য । ] 
(২) এই অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ভারত- 

বর্ষীয় মিয়াঁদবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের বিধানপূর্বৰ 

ধারার লিখিত সমুদয় মোকদ্দমা, আপীল ও প্রার্থন। 

সম্বন্ধে খাটিবে। চিঠিতে 

্ ১৭ অধ্যায় । 
অতিরিক্ত বিধি । 

দ্বণ্ডের কথা । 

১৮৬ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিন্বা অন্য 
যেকোন আইন যৎকালে বলবৎ 

ক্ষমল বেমাইনীমতে থাকে, সেই আইন্ অনুসারে না 

হু করিলে দ- হইয়া [অর্থাৎ বে-আাইনী করিয়া] 
এ যদি কোন ব্যক্তি .. 
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(ক) কোন প্রকার, যৌতের ফলল ;জ্রোর করে, 
কিথ। ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিস্বা 
€খ)ট এই 'আইনমতে নিয়মিতরূপে , য়ে কোক করা 
যায়, তাহার বাঁধ। দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত- 
রূপে যে কোন সম্পর্ভি ক্রোক করা যায়, তাঁহ। 
বলপুর্ধবক ব। গোপনে স্থানাস্তর করে, কিন্ধা 

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন 
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, 
স্থানান্তর করিতে কিন্ব। প্রকারান্তরে তাহ। লইয়। ক্বাধ্য 
করিতে বাধ! দেয়) বা দিবার উদ্যোগ করে, 

তবে সেই ব্যক্তি ভারতবষীয় দণ্ডবিধির আইনের 
অর্থধতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে 
বলিয়। জ্ঞান করা যাইবে । 

(২) ভারতবর্ধীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমত যে 
কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য 
কৃরিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে 
অপরাধভাবে অনধিকাঁর প্রবেশ কাঁধ্যের সহায়ত! 
করিয়াছেন বলিয়। জ্ঞান কর! কাইবে। 

ভূম্যধিকারাদের কর্্কারক ও প্রতিনিধিদের কথা। 

১৮৭ ধারা । (১) কোন আদালতে বা অশ্ঠ 

কর্তৃপক্ষের নিকট এই আইনমতে কোন ভূম্যধি- 
ভূম্যধিকারীর কম্ব- কারীর উপস্থিত হইবার ব। 
কারক ' দ্বারা "“কাধ্য 
করিবার কথা। প্রার্থন। করিবার বা কোন কাধ্য 

করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদা- 
লূত ব। কর্তৃপক্ষ গ্রকরান্তরের আজ্ঞা ন। করিলে, ভূম্য- 
ধিকারীর স্বক্ষিরিত ক্ষমত।পত্রক্রমে এতদথে ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত ভূষ্যধিকারীর কম্মকারকও এ সকল কম্ম করিতে 
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..[ছিমাধিকারীর স্বাক্ষরমুক্ধ ক্ষমতাপত্র ধাকিলে, ভূম্যথিকারীর কর্খ- 
চারী আপন মুনিবের তুল্য হইয়া আদালতে ও সরকারী কার্ধ্য কারের, 
নিকট হাজির হইতে, দরখাস্ত করিতে ও কার্ধ্য কাঁরিতে পারিবেন! 
সপন ভূম্যধিকারীকে হাজির হইতে হইবে নাঁ। তবে যে স্থলে 
আদালত বিশেষ করিয়া খোদ ভূম্যধিকারীকে হাজির হইতে আদেশ 
করবেন, সে স্থলে অবশ্ত নিঙ্গেই হাজির হইতে হইবে 1] 

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক [অর্থাৎ যে সকল] 
নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা! তাহাকে 
দিবার আদেশ আছে, ভূম্যধিকান্লীর পক্ষে তাহার জারী 
স্বীকার করিতে ! অর্থাৎ রসীদ দিতে 1*ব। তাহা লইতে 
পূর্বোক্ত মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কৌন কন্মকারকের উপর 
তাহ। জারী কর। গেলে, কিন্ব। তাহাকে দেওয়। গেলে, 
ঘদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত 
কিম্বা তাহাকে দেওয়া যাইত, তাহ! হইলে যেরূপ ফল 
হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই কর্মচারীর উপর 
জারী করিলেও | সেইরূপ কল হুইবে। 

(৩) কম্মকারক নিয্োগ করিবার কিম্বা তাহাকে 
ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপন্লু ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল 
এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত 
বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহ! তদর্থে 
ক্ষমতা পত্রপ্রাণ্ত ভূম্যধিকারী রকোন কম্মকারকের দ্বার 
স্বাক্ষরিত ব সাটিকিকেটযুকত হইতে পারিবে । 

১৮৮ ধার । ছুই বা তদধিক ব্যন্ভি এজমালী 

এজমালী ভূম্যধিকারী- ভূম্যধিকারী হইলে, বাঁহী কিছু 

দের একত্রে বা সাধারণ করিতে এই আইনমতে ভূম্যধি- 

কর্মকারকের দ্বারা কারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি 

কার্ধ্য করিবার কথা ।  আছে,তাহা ভ্ঠাহারা উভয়ে বা 

সকলে একত্র হইয়! করিবেন, কিম্বা তাহাদের উভয়ের 
ব। সকলের পক্ষে কন্ম করিতে ক্ষমত। প্রাণ্ড কোন 
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ক্ষর্মকাঁরক ক্কারিবেনন 1 পৃর্থক্ পৃথক রূপে কেহ কিছু 
'কপ্িতে পারিবেন না।] 

এই আইনমতাবধির কথা । 

১৮৯ ধারা । বি ৮, সময়ে লময়ে রাজ- 
কীয় ০ বিজ্ঞাপন ' দিয় 

০১ 6. (রাজস্ব কর্মচারীদের উপর 
নো্িস'জারীকরধসম্ব এই আইনের দ্বারা বা এই আইন- 
্বীয় বিধি প্রণয়ন ক মতে যে কোন কর্মের ভার অর্পিত 
রিতে পারিবার কথা। হন্প, সেই কর্ম সম্পাদনার্ধ,তীহাদের 
যে কার্যযপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান 
করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 
এবং এ বিধি দ্বার এরূপ কোন কম্মচারীর প্রতি, 

(ক) মৌকদমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী 
আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কাধ্য করেন একূপ 
কোন ক্ষমতা ও 

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহ! 
জরীপ ও চিহ্িত করিরার ও তাহার মানচিত্র করিবার 
ক্ষমত1, ও বঙ্গদেশের জরীপ করণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের 
আইন্মত কোন কার্যকারক যে কোন ক্ষমতনুসারে 
কার করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও 

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়। দেখিবার নিমিত, কোন 
ভূমির ফসল কাঁটিবার ও ঝাড়িবার ক্ষমত1, ও 
উৎপন্ন শন্তাদি ওজন করিবার ক্ষমতা প্রদান 
করিতে পারিবেন । এবং 

(২) থে স্থলে এই [আইন] কিম্বা অন্য কোন 
আইন দ্বার নোটিস জারী করিধারপ্প্রণালী নিদ্দিষ্ট ন। 
হইয় থাকে, সেই স্থলে এই আইনমত নোটিস জারী 
করিবার প্রণালী দির্দেশ করণীর্ঘ এই আইনসঙ্গত বিধি 
প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 
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৯৮০ ধারা (১ এই আইনের: কোন .ধারামতে 
বিধি প্রন, প্রকাশ বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

ও দৃঢ় করিবার কাধ্য- প্রাত্যেক কর্তৃপর্থ উদ্ত বিধি 

প্রণীলীর কথা। করিবার পূর্বের প্রস্তাবিত বিধির 

পাগুলেখ্য যে ব্যক্তিদের তদ্দারা স্ৃষ্ট হইবার সম্ভাবন! 

[অর্থাৎ ধাহাদের হিতাহিত লক্ষ্য করিয়। এ বিধি কর! 

যায়, তাহাদের অবগতি নিমিত প্রকাশ করিবেন। 

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হ্থাইকোট্ের প্রণীত 

বিধি হইলে, উত্ত গবর্ণমেন্টেক্কু বা কোর্টের বিবেচনায় 

সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে [অর্থাৎ খাহাদের হিতাহিত 

তাহ।দিগকে) সংবাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ 

হয়, সেই প্রকারে এ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য 

কোঁন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নিদ্দিষ 

প্রকারে প্রকাশ কর! যাইবে । 

কিন্তু এরূপ প্রত্যেক পাগুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে 

প্রকাশ কর! যাইবে। ৃ 

(৩) উক্ত পাগুলেখ্যের মহিত একী নোটিস 

প্রকাশ করা যাইবে? প্রকাশ করণের তারিখের পর 

এক মাস অতীত হইবার পুর্বে ন! হয়,উক্ত পাণ্ড লেখ্য 

এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়! 

(দখা ফাইবে,& নেটিসে সেই তারিখ নিদ্দিষ্ট থাকিবে। 

(8) এ নিদিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণু,লেখ্য 

সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপতি বা! প্রস্তাঁৰ 

করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচন! 

করিয়। দেখিবেন। : 

(৪) এই আঁইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া! কোন 

. বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ কর! গেলে, এ প্রকাশ 

করণই উত্ত বিধি যথানিয়মে প্রদীত হইবার সিদ্ধাস্ত 

প্রমাণ হইবে । | 



| ১১, 1. 

(৬)..যে কর্তৃপক্ষের এই আঁইনমতে বিধি. প্রণয়ন 
রুরিবার: ক্ষমতা, আছে, সেই কর্ভৃপক্ষ উক্ত বিধি 
প্রপন্নবার্থ, অনুমেঠদনের গরয়োজন থাকিলে অনুমোদন 
লইয়া, সময়ে-সময়ে তন্রপ প্রণীত বিধি সংশোধন, 
“পরিবদ্ধন কি রহিত করিতৈ পারিবেন । 

যেষে জিলা কিম্ৎকালীন বন্দোবস্ত খাকে 

[অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই] 

তৎসন্বন্ীত্ন বিধানের কথা । 

১৯১ ধারা। যে মহলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
“কখন হয় নাই, কেন মধ্যস্বত্বের 

যেজিজার চিরন্ছাযী চিজ ৫ বন্দোবস্ত হয় নাই অন্তর্গত তম সেই মহালের মধ্যে 
ফেই ভিলায় ঘে ভূমি থাকিলে, এং আইনের কোন 
ভোগ হয় তৎসম্বদ্বে কথাত্রমে রাজনের কিয়ৎকা1লীন 
না খাটিবার কথা। বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে 
খুজান। হুদ্ধির বাঁধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব 
কর্তৃপৃক্ষ গবর্ণমেপ্টের স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, 
বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার মমতা পাইয়া বন্দে1বত্তীর 
কাঁধ্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দে1বশ্ডের মিঞাদ ঘতীত হইবার 
পর বিশেষ কে।ন হারে খাভান। দিয়া ভোগ করিবার 
স্বত্ব স্পষ্ট হাঁক্যে স্বীকার করিয়! থাকলে, স্বতন্ত্র কথা 

১৯২ ধার । যাহ! চিরস্থায়ী বন্দোবত্ণী ভূমির 
ঝাজছ্ছেরনূতন বন্দো-. অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি 

বন্ত' হইলে থাজানা' বিনা খাজানায় কিমা বিশেষে 

পরিবর্তন করিতেপার-ু কোন খাজানায় ভোগ করিবার 
বি হও স্বত্ব এ ভূমির পুজাঁকে দেওয়। 
খেল বাঁজয়া ভু) ধিকীরী পাটা দিলে 'কন্ধা অন্য কোন 
হজ ককিলে, এবং পা বা ছুঁক্তি বলব থাকত 

কে)” স্কাঁমির রাজস্ব উক্ত ভুষির সম্বন্ধে. প্রথম 
দেয় হইলে কিনব 



[ ১৬৭ 

(খ) তহৎসম্বদ্ধে ভূমির 'বাজন্ব পূর্বের দেয়, থাঁকি- 
লেও ভূমিব রাজস্থের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে, 

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকা রাস্তরের কৃথ 
সত্ত্বেও কোন রাজন্ব কর্মচারী ভূম্যধিকারীর ব। প্রজার 
প্রার্থনীমতে আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধান অন্ুপারে 
উক্ত ভূমির উপধুক্ত ও ন্যাধ্য খাজনা ধার্ধা করিতে 
পারিবেন । 

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্তের কথা 1 

১৯৩ ধারা । বাকী খাজানা আদায় করণার্থ 
মোকদ্দমায়, এই আইনের যে 

গাচারণ ও বনকর টি ৬: উট বিধান খাটে, গোচারণ, 
বনকর, জলকর প্রভৃতি কোন 

নত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা! অর্পণ করিতে হয়, 
তাহা! আদায় করিবার মোকদ্দমাতেও যতদুর অন্তব, 
সেই সকল বিধান খাটিবে 

ভূম্যধিকারীর অবশ্য পালনীয্.নিয়ম সংরক্ষণের কথা । 

১৯৪ । কোন ভূন্সাযী কিম্ব। কায়েমি মধ্যস্বত্বাধি- 
“কারী নির্ধমরিত কোন বিধি কি 

১৬০ এট নিয়ম পালন করিবার নিয়মে 
আইনঞ্মে প্রকার [অর্থাৎ শর্তে] আপন মহাল কি 

লঙ্ঘন না. করিতে মধ্যস্বত্ব ভোগ করিলে, যে ব্যক্তি 
পারিবার কথা । 

এ মহালকি মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত 
ভূমি দখল করেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে 
তিনি এরূপ কৌন কার্ধ্য করিবার অধিকারী হইবেন না, 
যাহাতে উক্ত বিধি ব| নিশ্মমের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে 1 

[রমীদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারী ষে চুক্তিতে বা শি্নমে আবদ্ধ থাকেন, 
সেই মহালে বা তালুকে যাহারা ভূমি ধখগ করে, সকলেই সেই: 
ডুকি বানিতরমে বাধা থাকিবে । এমন.কাজ কেহ করিতে পাহ্িবে না 
হবাহাতে সেই চুক্তির বা নিক্মের অন্তথা হয়।] 



[৯৬৮] 
বিশেষ আইন ষংরক্ষণের কথা । 

২৯৫ ধারা, । 1 এই আইনের কোন কথা 

“পের ৰ কথা। 

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পঞ্ট করিয়া! যে কোন 
আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দিষ্ট 
বন্দোবস্ত-কার্ধযকরকদের ক্ষমতার ও কর্মের, . 

(খ) গবর্ণমেন্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব 
ওয়র্ডদের বা রাঁজম্ব, কতৃপিক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন 
মহালের খাজান।- আদায়ের কাধ্যপ্রণালীর বিধান 
করণার্থ কোন আইনের, 

(গ) গবর্ণমেপ্টের বাকীরাজস্বের নিমিত্ত নীলাম দ্বারা 
প্রজান্বত্ব ওদায় অসিদ্ধ করণ সংক্রান্ত কোন আইনের, 

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাঁটওয়ারা সংক্রান্ত 
কোন শাইনের, 

(উ) পত্নী মধ্যস্সত্ব সন্বন্গীয় কোন আইন যতদূর 
পর্ধ্যন্ত তদ্রপ মধ্যস্বত্থের সহিত সম্পর্ক রাখে ততদুর এ 
আইনের, কিন্বা | 

(৮) এই আইনের দ্বারা স্পন্টতঃ ব! আবশ্যক 
অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত 
করা না যায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না । 

আইনের অর্থকরণের কথা । 

১৯৬ ধার! । মন্ত্রিসভাধিঠঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত 
মস্্রভাবিষ্ঠিত বঙ্গ-. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই 

টব ৮৯ রে আইন প্রচলিত হুইবার পর যে 
কর্তৃক অতঃপর প্রীত প্রত্যেক আইন প্রণয়ন করেন,তাহা 

টি ১ ৮ প্রবল মানিয়! এই আইন পাঠ 
করিতে হ? বার কথা। করিতে হইবে | 



[ ৯৯] 

প্রথম তফমীল। 
(২ ধারা দেখ 1) 

যেযেআইন র'হত হইল। 

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন । 

৬ শী ৪ সর্প আপ পক এ 

সাল ও ৰ 
নম্বর ৷ যে বিষরের আইন। 

পাশ প শাপলা পাপা * পাশা পল ৮১. ৩ ০ লিল অলিভ ---- এ 

হা কার “| জো ছাল, ৪ হা বরাতগর)০8: 20 এটার 

| যত দূর রহিত 

৭৯৩ সালের | স্ুবেজাৎ বাঙলা ও বেহার ও” উড়ি-. 
৮আহইন। | ব্যাব্ সমস্ত জমীদার ও হজুরীতালুক-” 

দার প্রস্ততি ভূম্যধিকারীদিগের সহিত ; 
সরকারের মালগুজারীর অর্থে 8শসনী 

ূ বন্দোবস্তের খিষয়ের যে সকল আইন 

[ ইৎরেজী ১৭৮৯ সালের ২৮ সেপ্টে- 

ৃ 

টি 
| 

শি শপ পি পাশ শট শশী শা 

স্বর ও ২৫ নবেম্বর এব ইংরেজী 

১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুরারি ও 
তাহার পর ষে বে তারিখে নিদিষ্ট 
হইঘাছে তাহার পন্িবন্তে পরিষ্কার 

ও হরস্ত করিবার আইন। " 

৯ পাশ জপ সপ পে আপ পপ লী ৮ ৩৮৮ পা পো পাশপাশি পাস শাাস্পশাপপাশ্প শি পি 

১৮০৫ সালের  এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলাভুক্ত পটাশ- | 
১২ আইন। | পুর কামদিচোৌর ও বগ্রা পরগনা সুদ । 

কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারা 
রাজস্ব আদার ফরণার্থ আইন। 

১৮১২ সালের | ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষণ : 

৫ আইন। | যে সকল দীড়া এইক্ষণে চলন আছে 
তাহার কোন কোন দাড় শধারধার ৰ 

ও সারিবার নিমিতেে আইন। ৃ 

কর] গেল। 
বি সর. ৬৩ 

৫১১ ৫৯১ ৫৩) 

৫৪) ৫৫+ ৬৪ 

ও ৬৫ ধার! 

৭ ধার! । 

২৩১ ৪১২৬ ও 
২৭ ধার]। 



| ১৭ ] 
হ 

্ পে 
রঙ 

রখ 
4 নি সা 

উপ শি শপ পপি 
হু 

সাল ও এসির | যতদূর রহিত ষয়ের আইন । 7257 নগর । রি করা গেল। 
____াঁঁ্ল্লু 

১৮১২সালের | ইংরেজী ১৮১২ জালের ৫ আইনের ২ | হেতুবাদ এবং 
১৮ক্সআইন। | ধারার মর্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া | ২ ও৩ধারা। 

লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের 
৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধার] ও ১৭৯৫ 
সালের ৫* আইনের ৩ ও ৪ ধারা 
রদ ও রহিত করিবার ও ত্র সকল 
ধারার লিখিত দাড়! সকলের পরি- 
বর্তে নৃতন ক্রীড়া নিদ্দিষ্ট করিবার 
নিমিত্তে আইন। 

আপ শপ পিপি স্পা পপিীপপলাশ আত পা | আশা এপ পপ পপ পাশ পপর পপ জা আপ 

২৮২৫ সালের | চরের কি কোন নদী কি সম চ্ছান 
১১ আইন। | ত্যাগ করণ প্রদুক্ত যে ভুমি পাওয়া 

যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি 
থে যে হুকুমেতে দুষ্টি রাখিয়। করিতে 
হইবেক সেই সেই হুকুম প্রকাশ 
করিবার নিমিত্তে আইন । 

৪ ধারার ১ 

প্রকরণে 
“এবং এ 
বুক্কি হুওয়] 

জ্মী যদি 
কোন প্রধান 

দখলাকারের 
পেটাও কোন 
দ্খলীকারের 

দখলের ভু- 
মিতে সংলগ্ন 
হয়”এই এই 
কথা স্ুদ্ধ প্র- 
করণের শেষ 
পধ্যন্ত | 

০ পারাপার স পপ  পপ এ পপ জাজ ৯৯ পাপা পাপ শপ দাশ পাশ পা পিস পপ | জা 

18-4 ৯পপসপটপ প ্ পপ সপা সা পথ 8০৪ 



[ ১৭১ ] 

নিমিত্ত আইন। 

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন | 

সাল ও র ই যত দূর রহিত 
নম্বর | যে বিষয়ের | কর! গেল রী 

১৮৬২ সালের | ১৮৫৯ সালের ১০ উর (অর্থাৎ পর আইন। 

৬ আইন। | ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন 
বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় । 

1 করণের আইন সংশোধন করিবার : 
। আইন ) সংশোধন করণের আইন্। 
ূ ূ 

1... 
১৮৬৭ আঁলের | মন্ত্িসভাধিঠিত বঙ্গদেশের শরীয়ত : সম্পূর্ণ আইন । 

৪ আইন। ! লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত 
| ৯৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাথা ও 
| সংশোধন করিবার এবং কোন কোন 
ৰ বিচার করিবার আইন। | 

ূ র 

ূ 
১৮৬৯ সালের | ভূম্যধিকারী ও প্রজার' মধ্যে যে. সম্পূর্ণ আইন। 
৮আইন। | মোকদ্দমা হয় ০তাহার কার্ধ্যপ্রণালী ৃ 

ৰ ংশোঁধন করিবার আইন । | 

ৰ 
: 
ৃ 

১৮৭৯ সালের ৰ বন্দোবস্তী কার্ধযকারকদের নি সম্পূর্ণ আইন। 

৮ আইন। | নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার | 
ৃ 

৮০৮ পাপ আপ পপ এপ ক 



[ ৯৭২ ] 

মন্ত্রিসভাবিষ্টিত শ্ত্রীধুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের 

প্রণীত আইন 

সাল ও ূ (ধত দুর রহিত 
নি যে বিষয়ের আইন। ৰ করাল 

পাক পাপা ০৪ শপ আত জন শাপলা পা সা 

১৮৫৯ সালের | ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন সম্পূর্ণ আইন । 

১* আইন। : বাজালাদেশে খাজানা আদায় করিবার : 
আইন সংশোধন করিবার আইন। 

০৮০ ও ০ শিট শাশীপীপ শীপিসপ্পালিপ শি 

ৰ 
ূ 

শি পা পাপী এ শা 
সপ সাদ শী? ভিপি পপ শীিতিশীদ শি? পিল 

০০
০০
7 ০১০৯ পপর পপ শা ক ক এনা পাপ স্প-স্পচ ্স্ঞ 9৮ ঈ এ 












